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 عقبات وتحدٌات -ٔ
المستقبل ،وٌحلم  االنسان فى مراحل حٌاته عقبات كثٌرة علٌه أال ٌستسلم لها. وهو ٌتطلع الى ٌواجه

ٌحتاج الى مجموعة عناصر ،تعٌنه على  لهدفبالنجاح؛فالنجاح هدف االنسان. ولكن الوصول الى هذا ا
 النجاح.  مواجهة الحٌاة،وتساعده على الوصول الى

 عناصر النجاح -ٕ

 : وهذه العناصر الستة مفتاح النجاح الحقٌقى وهى
الثقة باهلل والثقة بالنفس والناس ، فال ٌقنط االنسان من رحمة هللا،وال ٌستهٌن بنفسه أو بالناس   : األول

 .نسان طبع على الخٌر؛ألن اال

التواضع ،فمن تواضع هلل ارتفعت منزلته فى النفوس،ومن تكبر هانت صورته فى العٌون، وخسر   : الثانً

 نفسه.
 ن لكل فرد من أفراد المجتمع مسبولٌة ،علٌه أن ٌنهض بها،وأال ٌقصر فى أدابها.إذ إ؛ المسبولٌة  :الثالث
 تجربة أٌة لدخول االستعداد أتم على دابما ٌكونون عمالهم،أ فى ماهرون ،فالناجحون المهارة  :الرابع

 ضرورة هناك قدٌم،تكون كل تغٌٌر وعلى جدٌد كل قبول على فابقة بقدرة صعوبة،وٌتمٌزون أٌة ومواجهة
 ..منتجٌن وٌكونون ، صورة أحسن على عملهم وٌإدون لتغٌٌره،

 بكل اال ٌنشغل وال جدٌد، كل فى اال ٌفكر فال بداعواال االبتكار على قدرة دوما ٌملك االبداع،فالناجح :الخامس

 مفٌد .
تنفٌذه واثقا بقدرته على  االصرار،فالناجح ال ٌتردد فى اتخاذ القرار الصابب،وانما ٌمضى قدما فى:  السادس

 التحدىوالمنافسة روح الوصول الى هدفه، التقف طموحاته عند حد ألنه ٌملك

 ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش

 ٠طّق ٠ٚؤًِ ٠ظطٍغ ، ٠ٔظٍُٔ ٠َٙد)×( ٠مخرً  ؿ٠ٗٛح

 ٚػٍض ػِص)×(  ٟٚخػض ٛغَص ٘خٔض ٠ٛحؿٗ)×( ـ ٠ٕمخى ٠و٠غ  ٠ٔظٍُٔ

ًِخ ٛؼٛرخص ) َ( ػمزش ػمزخص خ ىٚ ًّ  ىحث

 حٌَٙٚد× حٌظٜيٞ  ِٛحؿٙٗ طوٌٌٗ×  طٔخػيٖ طؼ١ٕٗ

 ٠ميٍ×  ٠مًٍ ٠ٚٔظوف ٠ٔظ١ٙٓ ١٠ٚؤّ ٠ظفخءي)×( ١٠ؤّ  ٠م٢ٕ

 ٚ ٠ـظٙي٠ٙظُ )×( ، ٠ف١َ  ٠ًّٙ م٠َٜ ٚ ؿزًهٍك  ١زغ

 ِىخٔظٗ ٌِِٕظٗ ـ حٌم١خَ رٙخ  طٕف١ٌ٘خ أىحثٙخ

 أوًّ أطُ طىزَ)×( ه٠غ ٚطًٌٌ  طٛحٟغ

 ػخى٠ش×   ػخ١ٌش فخثمش حٌظم١ٍي×( حالرظىخٍ) حإلريحع

 ٠ؼٍّْٛ ٠ئىْٚ ٍفٞ×( ِٛحفمش)ٍٟخ ٚ  لزٛي

 أ٘يحفٗ )َ( ١ّٛكٗ ١ّٛكخطٗ حٌوخ١ت×( حٌٜل١ق) حٌٜخثذ

 حٔوفٞ×( ػال) حٍطفغ )ؽ( كيٚىخٔغ ِ كي

 ِٔظٍٙى١ٓ×  ِٕظـ١ٓ حٌظَىى× حٌؼزخص  حإلَٛحٍ

 َ ١ّٛف ٚ٘ٛ حٌظطٍغ  ١ّٛكخص  حإلؿخىس ٚحٌزَحػش  حٌّٙخٍس 

 الوحدة األولى : حٌاتك بٌن ٌدٌك مفتاح النجاح الدرس األول :  
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 -أسبلة مجاب عنها:

 اإلنسان فً مراحل حٌاته عقبات كثٌرة علٌه أال ٌستسلم لها . ٌواجهج:  ٌواجه اإلنسان فً حٌاته ؟ماذا :  ٔس 

 .   لعقبات التً تواجهه فً حٌاته أال ٌستسلم لج :   ؟ : ما مفتاح النجاح ٕس 

 ٌتطلع إلى النجاح ، ألنه هدف كل إنسان فً الحٌاة ج :  ولماذا ؟ٌتطلع إلٌه اإلنسان ؟  إالم:   ٖس

 ؟  لمواجهة العقبات  نساناإل أن ٌتعلمه ٌجب  الذي  :  ما ٗس 
 وهو ٌتطلع للمستقبل وٌحلم بالنجاح .ج : ٌجب علٌه أال ٌستسلم للعقبات 

  : ما الذي ٌحتاج إلٌه اإلنسان لكً ٌصل إلى النجاح ؟ ٘س 
 النجاح  الوصول إلى ٌحتاج إلى مجموعة عناصر ، تعٌنه على مواجهة الحٌاة، وتساعده على ج : 

 : كٌف ٌصل اإلنسان إلى  )الثقة باهلل والثقة بالنفس والناس ( ؟  ٙس  

 نط اإلنسان من رحمة هللا، وال ٌستهٌن بنفسه أو بالناس ؛ ألن اإلنسان طبع على الخٌر ال ٌقج : أ

 ألن اإلنسان طبع على الخٌر . ج :  : لماذا ٌجب على اإلنسان أال ٌستهٌن بنفسه أو بالناس ؟ 7س 

 ؟ والمتكبر (المتواضع  كل من ) : ما جزاء 8س 
 من تكبر هانت صورته فً العٌون، وخسر نفسه .× . سمن تواضع هلل ارتفعت منزلته فً النفوج : 

أن لكل فرد من مسبولٌة وهى تحمل األعباء : ج : ما المقصود بالمسبولٌة ؟ وما واجب اإلنسان نحوها ؟   ٓٔس 
 من أجل إسعاد اآلخرٌن ، وعلً اإلنسان أن ٌنهض بها،وأال ٌقصر فً أدابها.   

اإلنسان الناجح ٌملك دوما قدرة على االبتكار واإلبداع فال ج :  إلبداع ؟: كٌف ٌصل اإلنسان الناجح إلى ا ٔٔس 
 ٌفكر إال فً كل جدٌد، وال ٌنشغل إال بكل مفٌد .

 ٌكون دابما على أتم االستعداد -ٔعن طرٌق : ج :  : كٌف ٌصل اإلنسان الناجح إلى المهارة فً العمل ؟ ٕٔس
وعلى تغٌٌر كل قدٌم ، تكون  ٌز بقدرة فابقة على قبول كل جدٌدٌتم -ٕلدخول أٌة تجربة ومواجهة أٌة صعوبة . 

  وٌكون منتجاُ . ٌإدى عمله على أحسن صورة ، -ٖهناك ضرورة لتغٌٌره 
  : ما الواجب على اإلنسان الناجح لكً ٌصل إلى هدفه ؟ ٖٔس

ال تقف  و على الوصول إلى هدفه تنفٌذه واثقا بقدرته ال ٌتردد فً اتخاذ القرار الصابب، وإنما ٌمضى قدما  فً ج : أ
  روح التحدي والمنافسة. طموحاته عند حد ألنه ٌملك

 عناصر :  ةهً ستج :  : اذكر بعض العناصر التً تعٌن اإلنسان لكً ٌصل إلى النجاح ؟ ٗٔس 

     المسبولٌة . -ٖالتواضع .                       -ٕالثقة باهلل والثقة بالنفس والناس .         -ٔ

 اإلصرار .  -ٙ                         ٓالمهارة - ٘اإلبداع                                  -ٗ  

 :  كٌف ٌكون اإلصرار عنصرا من عناصر تحقٌق النجاح ؟ ٘ٔس 
بقدرته على الوصول إلى  الناجح ال ٌتردد فً اتخاذ القرار الصابب،وإنما ٌمضى قدما فً تنفٌذه واثقاج : 

 ٓوهذا هو اإلصرار ٓدفه،الناجح ال تقف طموحاته عند حد ألنه ٌملك روح التحدي والمنافسةه

 : بم تتمٌز طموحات الناجح ؟ ولماذا ؟ ٙٔس
 ٓألنه ٌملك روح التحدي والمنافسة؛ عند حد  الناجح ال تقف  طموحاتج : 

بالنجاح ، ٌحتاج إلى مجموعة عناصر تعٌنه ج : ٌحلم : بم ٌحلم اإلنسان فً حٌاته ؟ وإالم ٌحتاج هذا الحلم ؟ 7ٔس
 على مواجهة الحٌاة وتساعده على الوصول إلى النجاح .

 : من مفاتٌح النجاح ) اإلبداع ( فكٌف ٌكون اإلنسان مبدًعا ؟  8ٔس
 ج : ٌكون اإلنسان الناجح مبدًعا فال ٌفكر إال فً كل جدٌد وال ٌنشغل إال بكل مفٌد .

 ؟ج : النجاح هدف اإلنسان . سً لإلنسان: اذكر الهدف األسا 9ٔس

 ؟ : ما الجمال فً : " ال تقف طموحاته عند حد " ٕٓس
 ج : تعبٌر جمٌل ٌدل على قوة العزٌمة واإلصرار على تحقٌق النجاج .

ج : هدف اإلنسان هو النجاح ، ٌحتاج إلى مجموعة : ما الهدف الذي ٌسعى اإلنسان إلٌه ؟ وماذا بحتاج ؟ ٕٔس
 عٌنه على مواجهة الحٌاة وتساعده على الوصول إلى النجاح .عناصر ت
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ج : ألنه ٌثق فً قدرته على الوصول إلى هدفه وٌملك روح التحدي : لماذا ال ٌتردد الناجح فً اتخاذ القرار ؟ ٕٕس
 والمنافسة .

إلى مجموعة ج : الوصول إلى النجاح ٌحتاج  : علل : الوصول إلى النجاح ٌحتاج إلى مجموعة عناصر . ٖٕس
 عناصر تعٌنه على مواجهة الحٌاة وتساعده على الوصول إلى النجاح .

 : كٌف ٌتعامل اإلنسان مع العقبات التً تواجهه ؟ ٕٗس
 ج :  ٌجب علٌه أال ٌستسلم للعقبات وهو ٌتطلع للمستقبل وٌحلم بالنجاح .

 النجاح وضاع مستقبله . ج : لم ٌحقق: ماذا ٌحدث لو : لم ٌتطلع اإلنسان إلى المستقبل ؟ ٕ٘س

 ج : تعلمت من الدرس :ماذا تعلمت من هذا الدرس ؟:  ٕٙس
 تحمل المسبولٌة -ٗالتواضع   -ٖالثقة باهلل وبالنفس وبالناس   -ٕمواجهة الصعوبات   -ٔ

 التمسك بكل عناصر النجاح  . -8اإلصرار   -7المهارة   -ٙاإلبداع   -٘  

 -:  اتمن واقع االمتحانابن عاصم مناقشة 
" ٠ٛحؿٗ حإلٔٔخْ فٟ َِحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ١َس ، ػ١ٍٗ أال ٠ٔظٍُٔ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّٔظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف ، فخٌٕـخف ٘يف 

َّٓ حٌٛٛٛي ا١ٌٗ ٠لظخؽ اٌٝ ِـّٛػش ػٕخَٛ طُؼ١ُٕٗ ػٍٝ ِٛحؿٙش حٌل١خس " .  حإلٔٔخْ ، ٌٚى

 تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى  : ( أ
 مضاد كلمة ) تعٌنه ( : ) تخذله ، تساعده ، تتركه ( -ٕ مفرد كلمة ) عقبات ( : ) عقبة ، عقب ، عاقبة ( -ٔ

 ب( ما الذى ٌجب أن ٌتعلمه اإلنسان لمواجهة العقبات ؟                  
 .جـ( اذكر ثالثة من عناصر النجاح التى وردت بالدرس 

 خرٌطة الكلمة  -ٕ                     عابلة الكلمة -ٔ) د ( أكمل 

  
 

" فخٌٕخؿق ال ٠ظَىى فٝ حطوخً حٌمَحٍ حٌٜخثذ ، ٚأّخ ٠ّ٠ٝ ليِخ فٝ طٕف١ٌٖ ٚحػمخ رميٍطٗ ػٍٝ حٌٛٛٛي اٌٝ ٘يفٗ ، ال طمف ١ّٛكخطٗ 

 ٚحٌّٕخفٔش " حٌظليٞػٕي كي ، ألٔٗ ٠ٍّه ٍٚف 

 [    الجريء –الصحٌح   –صابب " : ] السرٌع مرادف " ال -ٔ  من بٌن القوسٌن : ٌؤتًأ( تخٌر الصحٌح لكل مما  

 روابح [ –أرواح  –جمع " روح " : ] رٌاح  -ٌٖعانى [   –ٌصر  –مضاد " ٌتردد " : ] ٌستمر  -ٕ    

 ب( ما سمات اإلنسان الناجح كما فهمت من الفقرة ؟

 جـ( لم ال تقف طموحات الناجح عند حد ؟

دْ  نِ  فِى( َساَعة) َكلَِمة َمْعَنى ) د ( َحدِّ ٌْ  .َجِدٌَدةً  َساَعةً  اشترٌتُ  -          . َساَعةً  َصِدٌقِى اْنَتَظْرتُ  - :الُجْملََت

اتِهِ  َمَراِحلِ  فى اإلْنَسانُ  ٌَُواِجهُ » ٌَ هِ  َكثٌَِرًة، َعَقبات   َح ٌْ ْسَتْسلِمَ  أالَّ  َعلَ َتَطلَّـعُ  َوُهوَ  لََها، ٌَ ْحلُـمُ  الُمْسَتْقبل، إلى ٌَ ٌَ  و
َجـاح؛ َجـاحُ َفا بالنَّ  .«اإلِْنَسانِ  َهَدفُ  لنَّ

ِحٌَحةَ  اإلَِجاَبةَ  اْخَتر(   أ)   ا الصَّ نَ  ِممَّ ٌْ نِ  َب ٌْ  (ُصُعوَبـات ــ َوَسـابِل ــ ُطـُرق(: )َعَقَبات) َمْعَنى - ٔ: الَقْوَس
َجاح) ُمَضادُّ  - ٖ( ِرَحاَلت ــ َمْرَحلَة ــ َمْرَحلََتان(: )َمَراِحل) ُمْفـَردُ  - ٕ ـؤْس ــ َشـلالفَ (: )النَّ ٌَ  (الَتَفـاُإل ــ ال
اتِِه؟ َمَراِحلِ  فِى اإلْنَسانُ  ٌُواِجهُ  الَِّذى َما(  ب)  ٌَ  َنْحَوه؟ َواِجبه َوَما َح

ةِ  الِعَباَرةِ  أََمامَ ( ✗) أَوْ ( ✓) َعاَلَمة َضعْ (  جـ)  ٌَ الِ  :التَّ

َواِجهُ  ِعْنَدَما*  هِ  َكثٌَِرة َعَقَبات اإلِْنَسانُ  ٌَ ٌْ  . )    (لََها ْسَتْسلِمَ ٌَ  أَنْ  َعلَ
 . الَنَجاحِ  َعَناِصرِ  ِمنْ  َثاَلَثةً  اْذُكرْ (  د) 

 ٌواجه

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:..............النوع

المضاد:...........المرادف:..........

 .............................................................الجملة: ........

 عقبات 
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ٌَة الَكلَِماتِ  َحلِّلِ (  هـ)   :َصْوتٌِة َمَقاطع إِلَى اآلتِ
ْسَتْسلِمُ  ــ َعَقَبات   ــ َمَراِحلُ * ) ٌَ.) 

رميٍطٗ ػٍٝ حٌٛٛٛي اٌٝ ٘يفٗ ، ال " فخٌٕخؿق ال ٠ظَىى فٝ حطوخً حٌمَحٍ حٌٜخثذ ، ٚأّخ ٠ّ٠ٝ ليِخ فٝ طٕف١ٌٖ ٚحػمخ 

 ٚحٌّٕخفٔش " حٌظليٞطمف ١ّٛكخطٗ ػٕي كي ، ألٔٗ ٠ٍّه ٍٚف 

 من بٌن القوسٌن :     ٌؤتًتخٌر الصحٌح لكل مما ) أ ( 
 عمل [ –طرٌق  –مرادف " هدف " : ] غرض  -ٕالخاطا [    – الجريء –مضاد " الصابب " : ] الصحٌح  -ٔ

 فى اتخاذ القرار كما فهمت من الفقرة ؟ب( لماذا ال ٌتردد الناجح 

 جـ( ) الناجح ٌملك قدرة االبتكار واإلبداع . ( وضح مفهوم هذه العبارة

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         عابلة الكلمة -ٔأكمل : د  ـ 

 

 
 ، ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّٔظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف .  ٠ٛحؿٗ حإلٔٔخْ فٝ َِحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ١َس ، ػ١ٍٗ أال ٠ٔظٍُٔ ٌٙخ

 تخٌر الصحٌح لكل مما ٌؤتى من بٌن القوسٌن :   أ ( 
 عاقبة [ –عقبة  –مفرد " عقبات " : ] عقاب  -ٌٕقابل [  –ٌتهرب  –مضاد " ٌواجه " : ] ٌرشد  -ٔ

 ب( كٌف ٌتعامل اإلنسان مع العقبات التى تواجهه ؟
 ثقة بالنفس والناس من أهم عناصر النجاح الحقٌقى .جـ( علل : الثقة باهلل وال

 د ( كٌف ٌكون الناجح مبدعا ؟ 

" حٌٕخؿق ال ٠ظَىى فٝ حطوخً حٌمَحٍ حٌٜخثذ ، ٚأّخ ٠ّ٠ٝ ليِخ فٝ طٕف١ٌٖ ٚحػمخ رميٍطٗ ػٍٝ حٌٛٛٛي اٌٝ ٘يفٗ ، ال 

 طمف ١ّٛكخطٗ ػٕي كي ، ألٔٗ ٠ٍّه ٍٚف حٌظليٜ ٚحٌّٕخفٔش "

 مفرد "حدود" -ٖمضاد " مترددا "    -ٕمرادف " الصحٌح "   -ٔالسابقة : أ( هات من الفقرة 

                                                                                          ما مالقرار الذى الٌتردد الناجح فى اتخاذه ؟  -ٔب( 
 قة ؟وضح صفة من صفات الناجح كما فهمت من الفقرة الساب -ٕ

 لماذا ال تقف طموحات الناجح عند حد ؟                    -ٖ  
 جـ( ماذا ٌحدث لو تردد اإلنسان فى اتخاذ القرار الصابب ؟

اِدسُ » اِجحُ  اإلْصَراُر،: َوالسَّ دُ  ال َفالنَّ تردَّ َخاذِ  فِى ٌَ اببِ  الَقرارِ  اتِّ  َعلَى ْدرتِهِ بِقُ  َواثًِقا َتنفٌِذهِ  فى قُُدًما ٌَمِضى وإنَّما ، الصَّ
 ...«.َهَدفِهِ  إلى الوُصولِ 

 ٌتردد

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

..................................................................... 

 قدرته
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ؤْتِى َما أَْكِملْ (   أ)   اِجحُ ) وُمَضادُّ  ،(: ........الَقرارِ ) وَجْمعُ  ،(: ............اإلْصَرارُ ) َمْعَنى: ٌَ  (: .............النَّ
اِدسُ  اْلُعْنُصر َما(  ب)  َجاِح؟ إلى للُوُصولِ  السَّ  النَّ
ٌَّ  بِمَ (  جـ)  َتَم اِجُح، زُ ٌَ ابَِقِة؟ الفِْقَرةِ  ِمنَ  َفِهمتَ  َكَما النَّ  السَّ
ٌَّزُ  بِمَ (   د)   َتَم اِجُح، ٌَ ِردْ  ولَمْ  النَّ ابَِقِة؟ الفِْقَرةِ  فِى ٌَ  السَّ

 ٌحتاج الى مجموعة عناصر ،تعٌنه على مواجهة الحٌاة،وتساعده على الوصول الى ولكن الوصول الى هذا الهدف

هى الثقة باهلل والثقة بالنفس والناس ، فال ٌقنط :  األول : الستة مفتاح النجاح الحقٌقى وهىالنجاح. وهذه العناصر 

 االنسان من رحمة هللا،وال ٌستهٌن بنفسه أو بالناس ؛ألن االنسان طبع على الخٌر

 ـ مفرد ) عناصر ( ...............ٕـ معنى ) تعٌنه ( ........................    ٔ) أ ( هات : 

 ـ مضاد ) النجاح ( ............................. ٗـ جمع ) مفتاح ( ....................   ٖ

 ) ب ( ما الهدف الذي ٌسعى اإلنسان للوصول إلٌه ؟

 ) جـ ( كم عنصرا توصل إلى النجاح كما فهمت من الدرس ؟ 

 ) د ( كٌف تكون الثقة باهلل تعالى ؟ 

 فهمت من الفقرة السابقة ؟ ) هـ ( عالم طبع اإلنسان ، كما 

 
 ٠ٛحؿٗ حإلٔٔخْ فٝ َِحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ١َس ، ػ١ٍٗ أال ٠ٔظٍُٔ ٌٙخ ، ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّٔظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف . 

 عقبة [ –عاقب  –مفرد " عقبات " : ] عقاب  -ٔأ( تخٌر الصحٌح لكل مما ٌؤتى من بٌن القوسٌن :      

 الٌوم [ –الغد  –مضاد " المستقبل " : ] الماضى  -ٖأحٌات [     –حٌوات  –جمع " حٌاة " : ] أحٌاء  -ٕ

 ب( ما هدف اإلنسان فى الحٌاة ؟ وماذا ٌحتاج إلى تحقٌق ذلك الهدف ؟

 أمام العبارة الخطؤ مع تصوٌب الخطؤ إن وجد :× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( جـ( ضع عالمة ) 

 تحقق باألحالم .  )     (النجاح أمر سهل قد ٌ -ٔ     

 عناصر النجاح التى وردت بالدرس ستة فقط . )     ( -ٕ     

الِثُ » ةُ : والثَّ ٌَّ ةً  المْجَتمعِ  أَْفَرادِ  ِمنْ  َفرد   لُكلِّ  إِنَّ  إِذْ   الَمسُبول ٌَّ ه ، َمسُبولِ ٌْ ْنَهضَ  أنْ  َعل رَ  وأالَّ  بَِها، ٌَ . أَدابَِها فِى ٌَُقصِّ
ابِـعُ  اِجُحونَ  اَرةُ؛اْلَمهَ : والرَّ ُكوُنونَ  أْعَمالِهْم، فِى َماِهُرونَ  َفالنَّ ةِ  لُِدُخولِ  االْستِْعَدادِ  أََتمِّ  َعلَى َدابًما ٌَ ٌَّ  .«َتْجِربة   أ

ْنَهض) َمْعَنى: هاتِ (   أ)   ٌَّة) وَجْمع ،(ٌَ  (.أَْفَراد) وُمْفَرد ،(اْلَمسُبولِ
ة   عِ اْلُمْجَتمَ  أَْفَرادِ  ِمنْ  َفْرد   لُِكلِّ (  ب)  ٌَّ هِ  اْلَواِجبُ  َفَما. َمْسُبولِ ٌْ  َنْحَوَها؟ َعلَ
الِثُ  اْلُعْنُصر َما(  جـ)  ابِعُ  الثَّ َجاِح؟ إلى للُوُصولِ  والرَّ  النَّ

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         عابلة الكلمة -ٔأكمل : د  ـ 

 

 المجتمع 

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 قدرته
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 ١َس ، ػ١ٍٗ أال ٠ٔظٍُٔ ٌٙخ ٚ٘ٛ ٠ظطٍغ اٌٝ حٌّٔظمزً ، ٠ٚلٍُ رخٌٕـخف  ""  ٠ٛحؿٗ حإلٔٔخْ فٝ َِحكً ك١خطٗ ػمزخص وؼ

 أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :

 ٌستسلم ( : ( ٌعاند ، ٌكره ، ٌخضع () مرادف كلمة   -ٕ    عقبات ( : ( عقبة ، عقب ، عواقب (  )مفرد كلمة  -ٔ

 لمواجهة العقبات ؟                      ب( ما الذى ٌجب أن ٌتعلمه اإلنسان
 جـ( اذكر ثالثة من عناصر النجاح.

  :   عٌن نوع الخبر فً الجمل اآلتٌة  -س 
 )............................................(الطابر مغرد بٌن السحاب     -ٔ
 ........(              )....................................          البنت فستانها جمٌل -ٕ
                                                                                 )............................................(                        العمل خٌر عبادة           -ٖ
 ......................(   )...................... الجنة تحت أقدام األمهات    -ٗ
 الصدق جزاإه الجنة .      ) ............................................( -٘
 الفالح  ٌروي الزرع        ) ........................................... (  -ٙ
 البرد شدٌد فً الشتاء     ) .......................................... (  -7
 مصر خٌراتها كثٌرة     ) ........................................... ( -8
 الجهل ٌعوق تقدم األمم . ) ......................................... ( – 9

 العمل الصالح بعد الصالة . ) .................................... (      – ٓٔ
 :  أكمل بخبر مفرد  -س
 ............المهندسون - ٗ...........األب  -ٖ...........السماء  -ٕ............ن الطرٌقا-ٔ
  :أكمل بخبر جملة اسمٌة -س
 ...........المهندسون  - ٗ............األب  -ٖ............السماء  -ٕ............الطرٌقان  -ٔ

                                                                         :عٌن نوع الخبر فً الجمل اآلتٌة س: 
  )  ....................................  (    العاملون المصرٌون ماهرون فً العمل  -ٔ
 )  ....................................  (             الحصانان  ٌتسابقان فً السباق  -ٕ
                  )  ....................................  (             الجمل سنامه كبٌر                -ٖ
 )  ....................................  (                     األشجار أوراقها خضراء-ٗ
 )  ....................................  (                      الطفل ٌبكً فً الحدٌقة -٘
             )  ....................................  (   فً القناعة                             العز -ٙ
            )  ....................................  (    الطابرة بٌن السحاب                       -7
 .........................  ()  ...........                     األب حرٌص على أوالده -8

   :أكمل بخبر مفرد  س :
 الممرضات ..........   – ٗالطابرة .......... -ٖالعامل ........... -ٕالفالحون ........... -ٔ
 أكمل بخبر جملة اسمٌة  :                                                                               -\س
 الممرضات ........... - ٗالطابرة .......... - ٖ  العامل .......... -ٕ     حون ...........الفال -ٔ
 أكمل بخبر فعلٌة :                                                                        -س  
 الممرضات ........... – ٗالطابرة ........... -ٖ العامل ........ -ٕ     الفالحون ........... -ٔ

 أكمل بخبر شبه جملة :                                                                                          -س 
 الممرضات ........... - ٗ الطابرة ........... -ٖ العامل ......... - ٕ  الفالحون ......... -ٔ

االبن األكبر الذي   :اللغة العربٌة جملة تسمى " الجملة االسمٌة " وتضم كل منفً عابلة "  : الجملة االسمٌة **

جاء فً البداٌة وٌطلق علٌه اسم " المبتدأ " ولكن المبتدأ أبكم_ أي ال ٌستطٌع الكالم_ والذي ٌعرف به وٌخبر عنه 
فً ٌوم من األٌام جمعت الجملة  . هو األخ الثانً فسمته والدته " الخبر " فؤصبحا متممٌن لبعضهما ال ٌفترقان أبدا

االسمٌة كل من المبتدأ والخبر وأخبرتهما أنهما من المرفوعات أي أن كل واحد منهما له عالمة إعراب تمٌزه عن 
 ع . غٌره وهً عالمة الرف
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 اقرأ : 
لكرٌمة التالٌة موقف أمر المولى ـ سبحانه ـ األبناء ببر الوالدٌن وطاعتهما ، ونهى عن عصٌانهما . وفً اآلٌات ا

أسرب كثًٌرا ما تحدث مواقف مشابهة له ـ لألسف ـ حٌث ٌرفع األبناء راٌة العصٌان فً وجوه آبابهم .. وتؤتً هذه 
اآلٌات مثااًل لمن عصى أمر أبٌه ، فكان مصٌره الهالك ، مهما اغتر بقوته ، وٌؤتً هذا المشهد ضمن مشاهد الطوفان 

عالى ـ سٌدنا نوًحا علٌه السالم بؤن ٌصنع سفٌنة لتكون سبٌل النجاة لمن آمن به من ناحٌة ، حٌن أمر هللا ـ سبحانه وت
السفٌنة مع من ركبوا من المإمنٌن ، ، وتكون وسٌلة لحفظ الحٌاة من ناحٌة أخرى ... وطلب نوح من ابنه أن ٌركب 

 لكنه عصى أمره وتخلف عن الركوب ، فاستحق العقاب الذي نزل به 

 
 

ِحٌم   لََغفُور   َربًِّ إِنَّ  َوُمْرَساَها َمْجَراَها هللّاِ  بِْسمِ  فٌَِها اْرَكُبواْ  َوَقالَ "  ـ تعالى ـ قال هللا  رَّ
{ٗٔ } ًَ ا َمْعِزل   فًِ َوَكانَ  اْبَنهُ  ُنوح   ونادي َكاْلِجَبالِ  َمْوج   فًِ بِِهمْ  َتْجِري َوِه ٌَ  ًَّ  اْرَكب ُبَن

َعَنا عَ  َتُكن َوالَ  مَّ ْعِصُمنًِ َجَبل   إِلَى َسآِوي َقالَ { ٕٗ} ِرٌنَ اْلَكافِ  مَّ  َعاِصمَ  ال َقالَ  اْلَماء ِمنَ  ٌَ
ْومَ  ٌَ ِحمَ  َمن إاِلَّ  هللّاِ  أَْمرِ  ِمنْ  اْل َنُهَما َوَحالَ  رَّ ٌْ ا َوقٌِلَ { ٖٗ} اْلُمْغَرقٌِنَ  ِمنَ  َفَكانَ  اْلَمْوجُ  َب ٌَ 
ا َماءكِ  اْبلَِعً أَْرضُ  ٌَ ًَ  اْلَماءُ  َوِغٌضَ  أَْقلِِعً َسَماءُ  َو  اْلُجوِديِّ  َعلَى َواْسَتَوتْ  األَْمرُ  َوقُِض
الِِمٌنَ  لِّْلَقْومِ  ُبْعداً  َوقٌِلَ   {ٗٗ} الظَّ
 

 ـــغـــــــــحٌـّــــــ ـَىـــــحٌّفــ ــخـــــــ٠ِــخى٘ ــشـــحٌىٍّ ـخــــــــــــِؼٕــــخ٘ـــ ـشـــحٌىٍّـــ

حٍوزٛح 

 ف١ٙخ

 أّٓخء حُٓ ٓىض لخي فٟ ٓف١ٕش ٔٛف أٞ

ٍٍ  ِـَٜ حٌِٔٛح حٍوزٛح ربٍحىس هللا رُٔ هللا  ِـخ

ٍّ  َِٓٝ ِظًٜ ِؼِي  ١َٓ٘خ فٝ حٌّخء ِـ٠َٙخ  َِح

 ٍكّخء ٍك١ُ لخّ ٍك١ُ  ٚلٛفٙخ ػٍٝ ح٢ٌ٘ َِٓخ٘خ

 أِٛحؽ ِٛؽ طمف طـَٜ ٚحٓغ حٌّغفَس غفٍٛ

 حٌـزخي حٌـزً حِٔي حٍوذ وؼ١َ حٌَكّش ٍك١ُ

ِٛؽ 

 وخٌـزخي

ِٛؽ ٠٘زٗ حٌـزخي فٝ 

 ٍطفخػٙخح

 أرٕخء حرٓ حٌّئ١ِٕٓ حٌىخف٠َٓ

 ِؼخُي ِؼِي ٠ٍٙىٕٝ ٠ؼّٜٕٝ ِؼِٚي رؼ١يحً  ِؼِي

 حٌىخف٠َٓ / حٌىفخٍ حٌىخفَ ٍِٙه ػخُٛ ٓؤٌـؤ ٓآٜٚ

 ح١ٌّخٖ / حألِٛحٖ حٌّخء ًٚٛ / ؿّغ كخي ٠ل١ّٕٝ ٠ؼّٜٕٝ

 ػخّْٛٛ ػخُٛ حٌٕخؿ١ٓ حٌّغَل١ٓ كخفع  / ِخٔغ ػخُٛ

 حأل٠خَ ح١ٌَٛ أهَؿٟ حرٍؼٝ ٕـخساال ِٓ لُيٍ ٌٗ حٌاال ِٓ 

 نصابح أب :   ثانًالدرس ال
 قرآن كرٌم                                         

 نصوص 
   : حٌاتك بٌن ٌدٌكالوحدة األولى

 النص
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 ٍكُ

 ٚحَِأ أَِ حٓظَّٜ حلٍؼٝ ِٕغ / كـِ كخي

٠خّٓخء 

 ألٍؼٝ

 حٌّغَل١ٓ حٌّغَق هَؽ / ٔزغ غ١ٞ ال طّطَٜ

غ١ٞ 

 حٌّخء

 ـ أٍْٟٛ أٍحٟٝ أٍٝ أرلَص حٓظٛص حرظٍؼظٗ حألٍٝ

ٔفٌ أَِ هللا ٍٚ٘ه ِٓ  ل٠ٝ حألَِ

 وفَ ٚٔـخ ِٓ آِٓ

 ّٓخءحص / ّٓخٚحص ّٓخء ٔـخسً  رؼيحً 

 حأللٛحَ حٌمَٛ حٌّٕٜف١ٓ حٌظخ١ٌّٓ ٍٓض حٓظٛص

 حٌظخ١ٌّٓ حٌظخٌُ   حُٓ ؿزً حٌـٛىٜ

 ُغفَ غفٍٛ    ٘الوخً  رُؼيحً 

     حٌىخف٠َٓ حٌظخ١ٌّٓ

 أضواء على اآلٌات 

باسم هللا ٌكون جرٌها على الماء ، وبسم قابلٌن : : وقال نوح لمن آمن معه اركبوا فً السفٌنة ، (ٔٗاآلٌة )
 ٌعذبهم بعد التوبة . فلنذنوب من تاب وأناب إلٌه من عباده ، ورحٌم بهم  ٌغفرن رسوها . إن ربً هللا ٌكو
 –: وهً تجري بهم فً موج ٌعلو وٌرتفع حتى ٌصٌر كالجبال فً علوها ، ونادي نوح ابنه (ٕٗاآلٌة )

، وال تكن مع  فقال له : ٌا بنً اركب معنا فً السفٌنة –وكان فً مكان عزل فٌه نفسه عن المإمنٌن 
 الكافرٌن باهلل فتغرق .

: قال ابن نوح: سؤلجؤ إلى جبل أتحصن به من الماء فٌمنعنً من الغرق فؤجابه نوح: ال مانع (ٖٗاآلٌة )
الٌوم من أمر هللا وقضابه الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهالك إال من رحمه هللا تعالى ، فآمن واركب فً 

 المرتفع بٌن نوح وابنه ، فكان من المغرقٌن الهالكٌن  السفٌنة معنا ، وحال الموج
: ٌا أرض اشربً ماءك وٌا سماء أمسكً عن المطر  -بعد هالك قوم نوح  –: وقال هللا لألرض (ٗٗاآلٌة )

، ورست السفٌنة على جبل الجودي ، الكافرٌن ، وغٌض الماء ونضب ، وقضً أمر هللا بهالك قوم نوح 
 م الظالمٌن الذٌن تجاوزوا حدود هللا ولم ٌإمنوا به .وقٌل: هالكا وبعدا للقو

 تعبٌرات جمٌلة
  ِهللّا ُِ ْٔ َٙخ رِ َوزُْٛح ف١ِ ٍْ  ؼخٔش رخهلل ػِ ٚؿً فٟ وً حألٍِٛ أَِ ٌٍٕٜق ٚحإلٍٗخى  ٠يي ػٍٟ ٍَٟٚس حالٓظ -: ح

 َ٘خ خ َٓ َْ ُِ َٚ َ٘خ  ح ََ ـْ  ٠ئوي حٌّؼٕٟ ٠ٟٚٛلٗ .ط٠خى  -: َِ

  ٌُ ِك١ ٍَّ  ٌٍ رِّٟ ٌََغفُٛ ٍَ  َّْ ٌّٓ طخد  ٚحٓؼش هللا ٍكّش أٍٓٛد ِئوي رـ ) اْ ٚالَ حٌظٛو١ي ( ٠ئوي ػٍٝ أْ  -: اِ

 .ا١ٌٗ 

  ِزَخي ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ   طؼز١َ ٠يي ػٍٝ لٛس حألِٛحؽ ٚػٍٛ٘خ . -: َِ

  ٍِِي ْؼ  . طٛكٟ رخٌؼٌِش ٚحٌزؼي ػٓ حٌّئ١ِٕٓ ٚػٓ ِٕٙؾ هللا طؼخٌٝ  -: َِ

  َّٟ  ٔٛف ػ١ٍٗ حٌٔالَ الرٕٗ ٍغُ وفَٖ.١ٓئخ  كذ أٍٓٛد ٔيحء ٠يي ػٍٝ  -: ٠َخ رَُٕ

 َؼَٕخ َِّ َوذ  ٍْ  أٍٓٛد أَِ غَٟٗ حٌٕٜق ٚحإلٍٗخى . -: ح

  َٓ ٠َِ ٌَْىخفِ َغ ح َِّ  . ٌٍظل٠ٌَ ِٓ حٌىفَ ٚٓٛء ػخلزظٗأٍٓٛد ٟٔٙ  -:الَ طَُىٓ 

 ِٟٕ ُّ ِٜ ًٍ ٠َْؼ ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ آ َٓ  طؼز١َ ٠يي ػٍٟ حإلَٛحٍ ػٍٝ  حٌىفَ  . -: لَخَي 

  ْٛ َ١ٌْ َُ ح ِٛ َُ ال َػخ ِك ٍَّ  ٓ َِ َِ هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ ، ٠ئوي ٔـخس  د)اال (  حالٓظؼٕخءطٛو١ي رخٌٕفٟ د )ال ( ٚ أٍٓٛد  -: ََ 
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ءٍ ٠ .. حٌّئ١ِٕٓ ٚ٘الن حٌىخف٠َٓ  ْٝ َٗ  ًِّ  . ٌييٌّ َػٍَٝ أَْ هللا لَخِىٍ َػٍَٝ ٌو

  َخُء أَْلٍِِؼ٠ٟ َّ َٓ ٠َخ  َٚ خءِن  َِ ُٝ حْرٍَِؼٟ  ٍْ وطؼز١َ ؿ١ًّ ٠ٜوٍٛ حأل -: خ أَ ًٛ ٚف١وٗ  ٠ٕوخىٜ ػ١ٍوٗ خ ٍٝ ٚحٌٔوّخء أٗوخ

 ٓط٘و١ٚ

 ر١ّٕٙخ ط٠خى ٠زَُ حٌّؼٕٟ ٠ٟٚٛلٗ . أٍٝ، ّٓخء : 

  َٓ ١ ِّ َِ حٌظَّخٌِ ْٛ ٍْمَ ًَ رُْؼيحً ٌِّ ل١ِ أٍٓٛد غَٟٗ حٌيػخء ػٍٟ حٌىخف٠َٓ رخٌٙالن ٚحٌؤَحْ ٚحإلرؼخى ِٓ  -: َٚ

 ٍكّش هللا .

 -:أسبلة مجاب عنها

 أمرهم بؤن ٌركبوا السفٌنة باسم هللا . -  ج ن ؟بماذا أمر سٌدنا نوح المإمنٌ -ٔ

 تجري وترسو باسم هللا . -ج  ؟كٌف تجري سفٌنة سٌدنا نوح و ترسو -ٕ

بشرهم بؤن هللا ٌغفر ذنوب من تاب وأناب إلٌه من عباده ، ورحٌم بهم  -بم بشر سٌدنا نوح المإمنٌن ؟ -ٖ
 .ٌعذبهم بعد التوبة  لن

 كانت موجا عالٌة تشبه الجبال . - ج . ً كانت تجري فٌها السفٌنةصف لنا حال المٌاة الت - ٗ

 ناداه بؤن ٌركب معه السفٌنة وال ٌبقى معى الكافرٌن فٌموت  -ج  ماذا قال نوح البنه عندما ناداه ؟ -٘

ظن أن الجبل كان بعًٌدا عن منهج هللا وعن المإمنٌن ، وقد  ألنه  -ج ؟  ابن نوح والده لماذا لم ٌطع -ٙ
 من الغرق . ٌحمٌهالعالً س

ما الذي  -8ألنه ال ٌمنع أمر هللا أحد وال ٌقف أمام إرادة هللا شًء. -ج  ؟ لم لم ٌمنع الجبل غرق ابن نوح -7
 .مع الكافرٌنحال بٌنهم الموج العالً فغرق ابن سٌدنا نوح  -ج   منع سٌدنا نوح وابنه من إكمال الحدٌث ؟

أمر هللا السماء أن تمسك ماءها و األرض أن  -ج  ؟ذه األمواج العالٌة كٌف رست السفٌنة مع وجود ه -9
 تبتلع ماءها فجفت المٌاه .

 على جبل ٌسمى الجودي . -ج  ؟ أٌن رست سفٌنة سٌدنا نوح -ٓٔ

قٌل لهم أهلكناكم هالكا و أبعدناكم بعدا ٌا من تجاوزتم  -ماذا قٌل للقوم الظالمٌن بعدما نفذ أمر هللا ؟-ٔٔ
 هللا ولم تإمنوا به . حدود

باسم هللا ٌكون جرٌها على وجه قابلٌن ركبوا السفٌنة ، أمرهم أن ٌ -بم أمر سٌدنا نوح المإمنٌن ؟  -ٕٔ
 الماء ، وبسم هللا ٌكون سٌرها ورسوها .

سلوك سٌا ، ٌدل على عقوق الوالدٌن واإلصرار  -؟ وماذا ترتب علٌه ؟ ما رأٌك فً سلوك ابن نوح  - ٖٔ
 كان من المغرقٌن الهالكٌن .لكفر ، وترتب على هذا أنه على ا

أمر هللا األرض أن تبتلع الماء ، وأمر السماء أن تكف  -ج  بم أمر هللا تالى كال من األرض والسماء ؟ – ٗٔ
 عن المطر . 

ركب نادى سٌدنا نوح ابنه لٌ -؟ وعالم ٌدل ذلك من صفات سٌدنا نوح ؟لماذا نادى سٌدنا نوح ابنه  – ٘ٔ
معهم فً السفٌنة وٌنجو من الغرق مع المإمنٌن ، وٌدل ذلك على حب سٌدنا نوح البنه ورحمته به وإشفاقه 

 علٌه 

نتٌجة عصٌان ابن نوح ألبٌه الغرق والهالك م الكافرٌن والخلود  -ما نتٌجة عصٌان ابن نوح ألبٌه ؟  – ٙٔ
 فً نار جهنم .

من الواجب على االبن : أن ٌحسن إلى أبٌه وٌبره  -لها نحو أبٌه ؟ما الواجبات التً على االبن أن ٌفع – 7ٔ
 وٌطعٌه كما علٌه أن ٌرعاه وٌلبً ما ٌطلبه .

   من الغرق ٌحمٌنًقال ابن نوح: سؤلجؤ إلى جبل أتحصن به من الماء ف  -بم رد ابن نوح على والده ؟ – 8ٔ

َوِقٌلَ دعاء على الكافرٌن فً قوله تعالى " ال -فً النص دعاء على الكافرٌن . من أٌن تفهم ذلك ؟ – 9ٔ
الِِمٌنَ   " . ُبْعداً لِّْلَقْوِم الظَّ



 9102سلسلة ابن عاصم              اللغة العربٌة          الصف السادس االبتدائً         الفصل الدراسً األول 

 

  عمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد و اإلنترنت ـ تل ال مركز النور لخدمات الكمبٌوتر 
 

ٔٔ 

؛ لتكون  ج : أمر هللا سٌدنا موسى أن ٌصنع السفٌنةلماذا أمر هللا سٌدنا موسى أن ٌصنع السفٌنة ؟ – ٕٓ
 سبٌل النجاة لمن آمن باهلل ، ووسٌلة لحفظ الحٌاة لى األرض .

 اقع االمتحانات : من وابن عاصم مناقشة 

ا َمْعَزل   فِى َوَكانَ  اْبَنهُ  ُنوح   َوَناَدى} ِصُمنِى َجَبل   إِلَى َسآِوى َقالَ *  الَكافِِرٌنَ  َمعَ  َتُكنْ  َوال َمَعَنا اْرَكب ُبَنىَّ  ٌَ ْْ ْع  اْلَماءِ  ِمنَ  ٌَ
ْومَ  َعاِصمَ  ال َقالَ  ٌَ َنُهَما وَحالَ  َرِحم َمنْ  إاِلَّ  هللا أَْمرِ  ِمنْ  اْل ٌْ  {.اْلُمْغَرقٌِنَ  ِمنَ  َفَكانَ  اْلَمْوجُ  َب

 .إْنَشابِكَ  ِمنْ  ُجْملَة   فِى( َمْعِزل) َكلَِمةَ  أَْدِخلْ (   أ)  
 اْبَنُه؟ ُنوح   َناَدى لَِماَذا(  ب) 
اِن؟ َهَذا َنتٌَِجةُ  َوَما أََباهُ؟ ُنوح   اْبنُ  َعَصى لَِماَذا(  جـ)  ٌَ  اْلِعْص
ْومَ  َعاِصمَ  ال:  }َتَعالَى هِ َقْولِ فِى اْلَجَمالُ  َما(   د)   ٌَ  ؟{هللا أَْمرِ  ِمنْ  اْل

 

لخي طؼخٌٝ " ٚلخي حٍوزٛ ف١ٙخ رُٔ هللا ِـَح٘خ َِٚٓخ٘خ اْ ٍرٝ ٌغفٍٛ ٍك١ُ * ٚ٘ٝ طـَٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي 

 ٚٔخىٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِؼِي ٠خ رٕٝ حٍوذ ِؼٕخ ٚ ال طىٓ ِغ حٌىخف٠َٓ  "

 ح٠٢ظخْ حٌٛحٍىطخْ ِٓ ٍٓٛس ٘ٛى )   ( -ٔ        :    )×(أٚ √ ( ( ٟغ ػالِش ) أ

 ر١ٓ ِـَح٘خ َِٚٓخ٘خ ط٠خى ٠ئوي حٌّؼٕٝ ٠ٟٚٛلٗ )   ( -ِٖؼٕٝ َِٓخ٘خ ١َٓ٘خ فٝ حٌّخء )   (            -ٕ   

 د( ٌّخًح ٔخىٜ ٔٛف ػ١ٍٗ حٌٔالَ حرٕٗ ؟                                      

 ؟ؿـ( ِخ ٔظ١ـش ػ١ٜخْ حرٓ ٔٛف ألر١ٗ 

 ى( حوظذ اٌٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ :  ..... فىخْ ِٓ حٌّغَل١ٓ .                      

 ٘ـ( ِخًح طفؼً ٌٛ وٕض ِىخْ حرٓ ٔٛف ؟

ؼَ  َِّ َوذ  ٍْ َّٟ ح ٍِِي ٠َخ رَُٕ ْؼ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ زَخِي ٚٔخىٞ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ َِٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ غَ لخي طؼخٌٝ : "  َِّ الَ طَُىٓ  َٚ  َٕخ 

{ َٓ ٠َِ ٌَْىخفِ َكخيَ ٕٗح َٚ  َُ ِك ٍَّ  ٓ َِ َِ هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح ِٛ خء لَخَي ال َػخ َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ ِٜ ًٍ ٠َْؼ ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ آ َٓ خ  { لَخَي  َّ ر١ََُْٕٙ

{ َٓ ل١ِ ََ ْغ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ ٌْ  { "   ٖٗح

 ٠ؤهٌٟٔ { -ل١ّٕٟ ٠ -٠ئ٠ئٟ ‘‘  :   } ٠ؼّٜٕٟ ’’ . ِؼٕٝ ٔأ( طو١َ :   
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 متعاون مع أبٌه { -عاص ألبٌه  -.  ٌوصف ابن نبً هللا نوح بؤنه  :   } طابع ألبٌه ٕ               
 السفٌنة { -األم  -.  الضمٌر ) هً ( فً أول اآلٌة ٌعود علً  :  } األمواج ٖ               

            ب( فى اآلٌات السابقة نصٌحة ونتٌجة. وضحهما ؟             
 فما سر جماله ؟   -جـ( )موج كالجبال( تصوٌر جمٌل 

د(  اكتب من النص آٌة تدل علً    " أمر هللا األرض بابتالع الماء والسماء بالكف عن المطر وأنتهً األمر 
 واستقرت السفٌنة وبعد الظالمون عن هللا فهلكوا "   .

 ِٜ ًٍ ٠َْؼ ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ آ َٓ ُؽ لخي طؼخٌٝ : ) لَخَي  ْٛ َّ ٌْ خ ح َّ َكخَي ر١ََُْٕٙ َٚ  َُ ِك ٍَّ  ٓ َِ َِ هللّاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َ١ٌْ َُ ح ِٛ خء لَخَي ال َػخ َّ ٌْ َٓ ح ِِ  ِٟٕ ُّ
{ َٓ ل١ِ ََ ْغ ُّ ٌْ َٓ ح ِِ  َْ ْص َػٍَ ٖٗفََىخ َٛ ظَ ْٓ ح َٚ  َُ ِْ َٟ حألَ ل٠ُِ َٚ خُء  َّ ٌْ َٞ ح ِغ١ َٚ خُء أَْلٍِِؼٟ  َّ َٓ ٠َخ  َٚ خءِن  َِ ُٝ حْرٍَِؼٟ  ٍْ ًَ ٠َخ أَ ل١ِ َٚ  } ٝ

{ َٓ ١ ِّ َِ حٌظَّخٌِ ْٛ ٍْمَ ًَ رُْؼيحً ٌِّ ل١ِ َٚ  ِّٞ ِٛى ـُ ٌْ  {(    ٗٗح

ا أَْرُض ( من القابل فً الموضعٌن ؟        ٌَ  ) أ ( قال ) َقالَ َسآِوي ( ، ) َوقٌِلَ 
 ) ب ( هات : معنً : )  ُبْعدا ( ، مضاد :) ٌْعِصُمنًِ ( .

 ) جـ (  لماذا نادي نوح ابنه ؟ وما جزاء عصٌانه ؟ 
) د (  أمر نوح المإمنٌن بركوب السفٌنة وجرت بهم فً موج  عال  كالجبال  ، ونادي نوح ابنه لٌركب وال ٌكن مع  

 الكافرٌن  .             اكتب مما حفظت ما ٌتفق مع هذا المعنً .

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         الكلمة شبكة -ٔأكمل  

 
ُْ لخي طؼخٌ ِٙ َِٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ  * ٌُ ِك١ ٍَّ  ٌٍ رِّٟ ٌََغفُٛ ٍَ  َّْ َٙخ اِ َٓ َْ ُِ َٚ َٙخ  ٠ ََ ـْ َِ ُِ هللّاِ  ْٔ َٙخ رِ َوزُْٛح ف١ِ ٍْ لَخَي ح َٚ زَخِي  ٝ : "   ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ َِ فِٟ 

"  * َٓ ٠َِ ٌَْىفِ َغ ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َؼَٕخ  َِّ َوذ  ٍْ َّٟ ح ٍِِي ٠َزَُٕ ْؼ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ َٔخَىٜ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  َٚ 

 " حٍوزٛح ف١ٙخ"   حٌّمٜٛى :  ( حٌمخفٍش ، حٌٔف١ٕش ، حٌطخثَس (  -ٔأ ) طو١َ حٌٜٛحد ٌّخ ٠ؤطٝ ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ :  

 ِٛؽ ، ِفَى٘خ :  ( أِٛحؽ ، ِٛحؿٗ ، ِٛؿش (  -ٕ                                                           

                      رُ ٜٔق ١ٓئخ ٔٛف حرٕٗ ؟                 (د 

 ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ :  " ِٛؽ وخٌـزخي " ؟ (ؿـ 

 أِخَ حٌؼزخٍس حٌوطؤ  :× ( أِخَ حٌؼزخٍس حٌٜل١لش ٚػالِش ) √ ( ٟغ ػالِش ) (ى 

 أَِ هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ حألٍٝ أْ طزظٍغ حٌّخء  -ٕ            حٓظـخد حرٓ ١ٓئخ ٔٛف ١ٌٜٕلش ٚحٌيٖ . -ٔ   

: " ٚلخي حٍوزٛح ف١ٙخ رُٔ هللا ِـَح٘خ َِٚٓخ٘خ اْ ٍرٝ ٌغفٍٛ ٍك١ُ ، ٚ٘ٝ طـَٜ رُٙ فٝ ِٛؽ وخٌـزخي  لخي طؼخٌٝ

 ٚٔخىٜ ٔٛف حرٕٗ ٚوخْ فٝ ِؼِي ٠خ رٕٝ حٍوذ ِؼٕخ ٚال طىٓ ِغ حٌىخف٠َٓ "

 وما معنى ] َمْوج  َكالِجَباِل [           (َمْجَراَها  )هات مضاد :   (أ 
 ٌدنا نوح وابنه من خالل قراءتك للنص.بم تصف كالً من: س (ب 
 ما رأٌك فى سلوك ابن نوح مع أبٌه ؟ مع التعلٌل.               ( جـ
ا أَْرُض اْبلَِعً [ ،  (د  ٌَ ا َسَماُء أَْقلِِعً)ما مظاهر الجمال فى : ]  ٌَ   (َو

دْ ) هـ (   :ما تحته خط َمْعَنى َحدِّ
 .سفٌنة على الشاطا ال استوت –          . ثمرة التفاح  استوت -
 عباده من المعصٌة . عاصمطالب مجتهد.                ـ هللا  عاصمـ 

 السفٌنة

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

..................

المضاد:........المرادف:.......

 

الجملة: 

 ضغٌ
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َٓ *  لَخيَ  ٠َِ َغ حٌَىخفِ َِ  ْٓ َي طَُى َٚ َؼَٕخ  َِ َوْذ  ٍْ َّٟ ح ٍِِي ٠َخ رَُٕ ْؼ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ َٔخَىٜ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ  َٚ ًٍ  لخي طؼخٌٝ :  [  ِٚٞ اٌَِٝ َؿزَ آَ َٓ

خِء  َّ َٓ حٌ ِِ  ِٟٕ ُّ ِٜ َٓ [٠َْؼ ل١ِ ََ ْغ ُّ َٓ  حٌ ِِ  َْ ُؽ فََىخ ْٛ َّ خ حٌ َّ ُٙ َكخَي ر١ََْٕ َٚ  َُ ِك ٍَ  ْٓ َِ َِ هللاِ ااِلَّ  ِْ ْٓ أَ ِِ  ََ ْٛ َُ ح١ٌَ ِٛ  لَخَي اَل َػخ

  ٠غَلٕٟ(،  ٠ل١ّٕٟ،  ٠ٍّٕٟٔ ):   ( )٠ؼِّٜٕٟؼٕٝ  -ٔ:   ٠ؤطٟأ( طو١َ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حأللٛحّ ٌّخ 

 ؿّغ ( ؿزً)  : [  ؿزخي ، ؿالر١ذ ، ؿزٍش ]  -ٕ                                                                     

 رُ ٜٔق ١ٓئخ ٔٛف حرٕٗ ؟                                  (د

 رّخًح طٜف ١ٓئخ ٔٛكخً ، ٚحرٕٗ ؟ (ؿـ

 ِخ حٌـّخي فٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ :  " ال ػخُٛ ح١ٌَٛ ِٓ أَِ حٌٗ اال ِٓ ٍكُ " ؟ (ى 

 ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         عابلة الكلمة -ٔ:  أكمل  

 

ْص َػٍَٝ َٛ ظَ ْٓ ح َٚ  َُ ِْ َٟ حألَ ل٠ُِ َٚ خُء  َّ َٞ حٌ ِغ١ َٚ خُء أَْلٍِِؼٟ  َّ َٓ ٠َخ  َٚ خَءِن  َِ ُٝ حْرٍَِؼٟ  ٍْ ًَ ٠َخ أَ ل١ِ َٚ ًَ رُْؼًيح  لخي طؼخٌٝ : ]  ل١ِ َٚ  ِّٞ ِٛى ـُ حٌ

 َٓ ١ ِّ َِ حٌظَّخٌِ ْٛ ٍْمَ ٌِ   ] 

 َِحىف ) حٓظٛص ( : ) طلَوض ، ٍٓض ، ٓخٍص ( -ٔأ ) طو١َ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :     

ٟ ( -ٖحٌـٛىٞ : ) حُٓ ِي٠ٕش ، حُٓ فظخس ، حُٓ ؿزً (      -ٕ    ِٜ َِٞ ، ُوفِّٟ ، أٔم ّّ  ٠ِخى ) ألٍؼٟ ( : ) حٓظ

َُ أَِ هللا طؼخٌٝ والً ِٓ حألٍٝ ٚ حٌّٔخء  ؟               د ) ر

 ؿـ( ِخ حٌيٍّ حٌّٔظفخى ِٓ ح٠٢ش حٌٔخرمش ؟

 ى( ٠خ أٍٝ حرٍِؼٟ ِخءن ٠ٚخ ّٓخء ألٍؼٟ . ِخ حٌـّخي فٟ ٌٖ٘ ح٠٢ش ؟

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         الكلمة شبكة -ٔأكمل  

 

 َٚ َ٘خ  ح ََ ـْ َِ ُِ هللّاِ  ْٔ َٙخ رِ َوزُْٛح ف١ِ ٍْ لَخَي ح َٔخَىٜ ٌُٔٛف حْرَُٕٗ َٚ َٚ زَخِي  ـِ ٌْ ٍؽ َوخ ْٛ َِ ُْ فِٟ  ِٙ َِٞ رِ ـْ َٟ طَ ِ٘ َٚ * ٌُ ِك١ ٍَّ  ٌٍ رِّٟ ٌََغفُٛ ٍَ  َّْ َ٘خ اِ خ َٓ َْ ُِ

 َٓ ٠َِ ٌَْىخفِ َغ ح َِّ الَ طَُىٓ  َٚ َؼَٕخ  َِّ َوذ  ٍْ َّٟ ح ٍِِي ٠َخ رَُٕ ْؼ َِ َْ فِٟ  َوخ َٚ 

                           ِؼِي (                             -أ( فَٔ ِخ ٠خطٝ )َِٓخ٘خ 

 د( رُ ٜٔق ٔٛف حرٕٗ ؟                    

 ؿـ( ِخًح طٔظف١ي فٝ ك١خطه ِٓ ىٍحٓظه ٌ٘ح حٌٕٚ حٌى٠َُ ؟                          

 ى( ) ِٛؽ وخٌـزخي ( ػالَ ٠يي ٌ٘ح حٌظؼز١َ حٌمَآٔٝ ؟

 

 نادى

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 األرض

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:.............النوع

المرادف:........

................. 

المضاد:.........

.............. 

الجملة: 

..................................................................... 

 استوت

:.............النوع

المضاد:..........المرادف:.........

 الجملة: .....................................................................

 بعًدا
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، فً أحدي قري محافظة المنوفٌة  م  97ٕٔم وتوفً  9ٓٔٔشاعر مصري ، ولد عام  محمود غنٌم
، تخرج فً كلٌة دار العلوم ، عمل بالتدرٌس ، ثم صار موجها للغة العربٌة ، من أعماله دٌوان ) فً 

 ٌٓات ( ظالل الثورة ( ، وله قصابد عدٌدة مجموعة تحت عنوان ) إسالم
 اقرأ 

: العقل السلٌم فً الجسم  الصحة تاج على رءوس األصحاء ال ٌراه إال المرضى ، والحكماء ٌقولون
ا بنا نقرأ هذه  ٌّ السلٌم ، والشباب األصحاء ٌعملون وٌنتجون وٌشاركون فً تقدم الوطن ورفاهٌته . ه

 األبٌات لنرى ماذا ٌطلب الشاعر من الشباب ؟ وإالم ٌدعوهم ؟ 

 ـ دعوة للٌقظة والنشاطٔ

 ٌـنأشرق الصبح فهزوا النابم ٌا شباب العلم فً الوادي األمٌن  0

 ـ صفات الجٌل الذي ٌبنً الوطنٕ

 ســالم البنــٌة مــقدامــا قوٌــا مصــر ترجو منــكم جٌــال فتٌــا  9

 ـ صفات الكسالى المستضعفٌنٖ

 كتــب الذل علً المستضعــفٌن ال ضعـٌفـــا خابــر العــــزم عٌٌا 3

 ـ دعوة لنشر الوعً الصحًٗ

 فانشروها نضــرة فـوق الجباه ـٌاةإنمـــا الصحــــة عنوان الحـ ٗ

 وابعثــوهــا رحمــة للعالمـٌن وارسموها بسمة فوق الشفــاه ٘
 

 ٙخفَِىح حٌىٍّش ٙخفَِىح حٌىٍّش

 حٌّمٜٛى رٙخ َِٜ حٌٛحىٞ حأل١ِٓ ١الد حٌؼٍُ فٟ َِٜ ٗزخد حٌؼٍُ

 حٌوخثٓ )ؽ( إِٔخء)×( حٌٛفٟ حٌّلخفع  حأل١ِٓ أٚى٠ش –)ؽ( ٚى٠خْ  حٌٛحىٞ

 أ٠مظٛح ِ٘ٚح حٌّمٜٛى رٙخ ريأ ح٠ٌٕٙش ٜزقحٌ

 طَفٞ)×( ططٍذ / طؤًِ  طَؿٛ حٌغخف١ٍٓ حٌٕخث١ّٓ

 حٌـٔي / حٌـُٔ حٌز١ٕش ٟؼ١فخ)×( ل٠ٛخ  فظ١خ

 لٛٞ)×( ٟؼ١ف حٌلَوش  هخثَ ؿزخٔخ)×( ٗـخػخ  ِميحِخ

 ِؼخفٝ / لخىٍ)×( ػخؿِح  ػ١١خ حٌـِع)×( حإلٍحىس  حٌؼَِ

 لزق / ًرٛي)×( ؿّخي  ٠َٔس حٌؼِس)×( حٌٙٛحْ  حٌٌي

 حكـزٛ٘خ)×( أٍٍٓٛ٘خ  حرؼؼٛ٘خ أػٍٟ حٌٛؿٗ )َ( ؿزٙش حٌـزخٖ

 ؿّغ حٌّوٍٛلخص حٌؼخ١ٌّٓ لٔٛس)×( ه١َ  ٍكّش

 أٟٛحء ػٍٝ حٌٕٚ
ٌدعو الشاعر طالب العلم فً مصر إلً الٌقظة والنشاط وإٌقاظ الكسالى والمهملٌن لٌجتهدوا وٌنشطوا  -ٔ

 ٓمن أجل التقدم والرقً 

ا :   ثالثالدرس ال ًٌّ  كن قو
 للشاعر / محمود غنٌم                         

 نصوص 
   : حٌاتك بٌن ٌدٌكالوحدة األولى
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 العمل على قادًرا والعقل الجسم سلٌم شجاعا قوٌا جٌالالشباب األصحاء األقوٌاء  ترٌد منصر فم -ٕ
  . واإلبداع والتفكٌر

قادر علً تحمل المسبولٌة فطرٌق الضعف الغٌر ب الضعٌف الهزٌل عاجز اإلرادة ومصر ال ترٌد الشبا -ٖ
 ٓوالعجز نهاٌته الذل والمهانة 

دونها ال نقدر علً العمل وال نستطٌع تحقٌق النجاح فٌا طالب العلم انشروا فالصحة هً أساس الحٌاة وب -ٗ
 ٓالوعً الصحً حنً ٌتمتع الجمٌع بالصحة التً تكون  وحٌوٌة فوق الجباه 

 وٌا طالب العلم انشروا الوعً الصحً لٌسعد الجمٌع ولٌتمتع الناس بصحة جٌدة التً هً -٘
 ٓنعمة من عند هللا رب العالمٌن 

 -ت جمٌلة :تعبٌرا
 ٓحب الشاعر لشباب العلم  ٌدل علً للتعظٌم،  أسلوب نداء : ٌا شباب العلم 
 ٓتعبٌر ٌدل علً وفاء مصر وعطابها ألبنابها  : الوادي األمٌن 
 والثقة فً المستقبل  : تعبٌر جمٌل ٌدل علً األمل والتفاإل أشرق الصبح ٓ 
 ٓقظة والعمل : أسلوب أمر ٌدعو إلً النشاط والٌ هزوا النابمٌن 
 ٌٓشبه مصر بإنسان ٌتمنى وٌطلب  تعبٌر: مصر ترجو 
  ٓألفاظ توحً بالقوة والعزم   -: قوٌا –فتٌا  –مقداما 
 ٓبٌان للصفات التً ٌجب التخلص منها  -:ال ضعٌفا خابر العزم 

 وهو تعلٌل لما قبله  بـ ) إنما( كٌدوأسلوب ت  -: إنما الصحة عنوان الحٌاة ،ٓ 

 تعبٌر جمٌل ٌصور الصحة تاجا فوق رإوس األصحاء وٌدل  ضرة فوق الجباهانشروها ن :
 ٓ فً حٌاتناالصحة قٌمة علً أن 

 ٌصور الصحة بابتسامة فوق الشفاه لٌبٌن أهمٌة الصحة لتحقٌق  : تعبٌر ارسموها بسمة
 ٓالسعادة 

 ٓاس أسلوب أمر للحث واإلرشاد ، وٌوحً بحب الخٌر للن -:  ابعثوها رحمة للعالمٌن  
 لٌس الشدٌد بالصرعة ولكن الشدٌد من   " :وسلم اقرأ وتعلم: قال رسول هللا صلى هللا علٌه

 ملك 
 الصرعة : بضم الصاد وفتح الراء معناها القوة الجسمٌة   نفسه عند الغضب "      

الن هذه الحدٌث ٌدعو الناس إلً عدم االغترار بالقوة الجسمٌة واستغاللها فٌما ٌغضب هللا عز وجل 
القوة الجسمٌة قد تزول بمرض أو حادث و لٌست من اجتهاد صاحبها وإنما من تقدٌر هللا تعالً ، 

 ٓوالقوة الحقٌقٌة هً قوة اإلرادة عند الغضب وعدم التسرع فالغضب مفتاح كل شر

 أسبلة مجاب عنها

 ً الصحً بٌن الناس .والنشاط ، ونشر الوعٌقظة الٌدعو الشاعر إلً ما الذي ٌدعو إلٌه الشاعر ؟ -ٔ

 ٌٓنادي شباب العلم وهم طالب العلم  من الذٌن ٌنادٌهم الشاعر فً البٌت األول ؟ -ٕ

سلٌم الجسم والعقل قادًرا على العمل أن ٌكون جٌال قوٌا شجاعا ج : ؟ ترجوه مصر ما صفة الجٌل الذي  -ٖ
 . والتفكٌر واإلبداع

 ف الكسالن ضعٌف اإلرادة والعزٌمةٌكتب علً الضعٌج:  علً من ٌكتب الذل ؟ -ٗ

فهزوا النابمٌن أجمل ألنه أقوي فً إٌقاظ  أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟ )فهزوا النابمٌن( ، )فنادوا النابمٌن( ؟ -٘
 ٓالنابمٌن من مجرد النداء 
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 ٓو* بسمة فوق الشفاه  فوق الجباه تاجبؤنها *عنوان الحٌاة   و*  ج : بم وصف الشاعر الصحة ؟ -ٙ

تعبٌر ٌدل علً وفاء مصر وعطابها لكل من ج : )الوادي األمٌن( ما مظهر الجمال فً هذا التعبٌر ؟ -7
 ٌٓعطٌها 

 ألنهم رجال المستقبل وعدته وهم الذٌن ٌنهضون بوطنهم . لماذا خص الشاعر الشباب بالنداء ؟ – 8

ل الوطن وٌشاركون فً نهضته ألن األصحاء هم الذٌن ٌبنون مستقب لماذا تحتاج مصر إلى األصحاء ؟ – 9
 وٌتقدم بهم .

ج : ٌدعو إلى التمسك بالصحة والحرص إلى أي شًء ٌدعو الشاعر فً قوله " ارسموها بسمة " ؟  -ٓٔ
 علٌها .

 ؟ ٌدل على قٌمة الصحة فً حٌاتنا .عالم ٌدل قول الشاعر " نضرة فوق الجباه "  -ٔٔ

ج: المقصود دقت ساعة العمل وبدأ عصر النهضة " ؟ ما المقصود بقول الشاعر " أشرق الصبح  – ٕٔ
 . 9ٕ٘ٔوالتقدم بقٌام ثورة ٌولبو

 نصحهم بالٌقظة والنشاط وعدم الغفلة . بم نصح الشاعر الشباب ؟ – ٖٔ

ج : الصحة هً أساس الحٌاة السلٌمة ، بها ٌعمل ما قٌمة الصحة ؟ وما أثرها على اإلنسان ؟  – ٗٔ
 الحٌاة . وٌشارك وٌنتج وٌشعر بجمال

 ج:ألن بها نعمل ونشارك وننتج ونشعر بجمال الحٌاة . لماذا كانت الصحة عنوان الحٌاة ؟ – ٘ٔ

ج : ألن الصحة هً أساس الحٌاة السلٌمة ، بها نعمل  لماذا دعا الشاعر إلى نشر الوعً الصحً ؟ – ٙٔ
 ونشارك وننتج ونشعر بجمال الحٌاة .

 نات :من واقع االمتحاابن عاصم مناقشة 
 أشرق الصبح فهزوا النابمٌن ٌا شباب العلم فى الوادي األمٌن

 سالم البنٌة مقداما قوٌا مصر ترجو منكم جٌال فتٌا

 اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : -أ
 شجاعا( -ضعٌفا–مضاد فتٌا :)قوٌا -عاجزا (          –شجاعا –معنى مقداما : )مرهقا  -ٔ
 بٌت األول ؟ وبم أمرهم ؟من المخاطب فى ال -ب
 ما المقصود بالوادي األمٌن ؟ -ج
 ما الجمال فى قول الشاعر )فهزوا النابمٌن ( ؟ -د

 ............. ،............. ،.............، أَْشَرقَ : * الَكلَِمةِ  َعابِلَة هـ ـ أَْكِملْ 

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         الكلمة شبكة -ٔأكمل  

 

 أشرق الصبح فهزوا النابمٌـن ٌا شباب العلم فً الوادي األمٌن

 ســالم البنــٌة مــقدامــا قوٌــا مصــر ترجو منــكم جٌــال فتٌــا

 ) أ ( تخٌر اإلجابة الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 لعالم كله { .  } مصر  ــ الوطن العربً   ـــ ا      -المقصود ) بالوادي األمٌن (  :

 } عاطالً  ــ مرٌضاً   ـــ ضعٌفاً { .                -مضاد ) فتٌاً ( :

 العلم

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

......:.....النوع

..................

المضاد:........المرادف:.......

 

الجملة: 

 األمٌن 
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 ) ب (  بما نصح الشاعر الشباب فً األبٌات السابقة ؟     
 ) ج ( وضح الجمال فً قول الشاعر " فهزوا النابمٌن " .  
 ) د ( ماذا ٌحدث لو أهملنا وضع القمامة فً صنادٌق مغلقة ؟

 أشرق الصبح فهزوا النابمٌـن اب العلم فً الوادي األمٌنٌا شب

 ســالم البنــٌة مــقدامــا قوٌــا مصــر ترجو منــكم جٌــال فتٌــا

 كتــب الذل علً المستضعــفٌن ال ضعـٌفـــا خابــر العــــزم عٌٌا

 ( .  ) أ ( ما المراد ) بالنابمٌن ( ، وما مقابل ) خابر ( ، وما معنً ) البنٌة 

 ) ب (  بما نصح الشاعر الشباب فً األبٌات السابقة ؟
 ) ج ( أي التعبٌرٌن أجمل وأنسب للمعنً ) الوادي األمٌن ( ، ) الوادي الكبٌر ( ولماذا ؟  

 ) د ( ) أشرق الصبح ( إالم ٌدعو هذا التعبٌر ؟
دْ  نِ  فِى( الَمْغِرب) َكلَِمة َمْعَنى ) هـ ( َحدِّ ٌْ  :الُجْملََت

 .الَمْغِربِ  إِلَى َساَفْرتُ *                       . الَمْغِربَ  َصِدٌقِى تُ ُزرْ * 

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         الكلمة عابلة -ٔأكمل  

 

 وظذ حٌٌي ػـٍـٟ حٌـّٔظ٠ؼف١ٓ ال ٟـؼ١ـفـخً هــــخثَ حٌؼــَِ ػ١ــ١خ

 فخٔـَ٘ٚ٘خ ٠َٔس فٛق حٌــزخس سأّـــخ حٌٜــلش ػٕــــٛحْ حٌل١ـخ

 ٚحرــؼــؼٛ٘ــــخ ٍكّش ٌٍؼخ١ٌّٓ ٚحٍّٓٛ٘خ رّٔش فٛق حٌ٘ـفـــخٖ

 كسوال( -بطٌبا -مرادف عٌٌا )عاجزا-ٕ              ذل( -قبح -مضاد نضرة )بغض -ٔ   )أ(تخٌر الصواب :
 )ب( بم نصح الشاعر الشباب فً البٌت الثانً؟

 لجباه"؟)ج( ما الجمال فً "نضرة فوق ا
 ............(. ،............،............ َبَعَث،: )الَكلَِمة َعابِلَة ) هـ ( أَْكِملْ 

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         الكلمة شبكة -ٔأكمل  

 

 أَٗق حٌٜزق فِٙٚح حٌٕخث١ّـٓ ٠خ ٗزخد حٌؼٍُ فٟ حٌٛحىٞ حأل١ِٓ

 ٓــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــميحِــخ ل٠ٛــخ ــال فظ١ــخِٜــَ طَؿٛ ِٕــىُ ؿ١

 وظــذ حٌٌي ػٍٟ حٌّٔظ٠ؼــف١ٓ ال ٟؼـ١فـــخ هخثــَ حٌؼــــَِ ػ١١خ

 أ( ِخ حٌَّحى ) رخٌٕخث١ّٓ ( ، ِٚخ ِمخرً ) هخثَ ( ، ِٚخ ِؼٕٟ ) حٌز١ٕش ( .           

 د(  رّخ ٜٔق حٌ٘خػَ حٌ٘زخد فٟ حألر١خص حٌٔخرمش ؟ 

 ٠ٓ أؿًّ ٚأٔٔذ ٌٍّؼٕٟ ) حٌٛحىٞ حأل١ِٓ ( ، ) حٌٛحىٞ حٌىز١َ ( ٌّٚخًح ؟  ؿـ( أٞ حٌظؼز١َ

 ى( ) أَٗق حٌٜزق ( االَ ٠يػٛ ٌ٘ح حٌظؼز١َ ؟

 كتب

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 مصر

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المرادف:.......

.................

المضاد:........

............... 

الجملة: 

 مقداًما

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 

 فتٌا
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 أَٗق حٌٜزق فِٙٚح حٌٕخث١ّـٓ ٠خ ٗزخد حٌؼٍُ فٟ حٌٛحىٞ حأل١ِٓ

 ٓــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــميحِــخ ل٠ٛــخ ِٜــَ طَؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ـــخ

 ش حٌٜٛحد ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ :  ) أ ( طو١َ حإلؿخر

 حٌؼخٌُ وٍٗ { .   -ح١ٌٛٓ حٌؼَرٟ  -} َِٜ    -حٌّمٜٛى ) رخٌٛحىٞ حأل١ِٓ (  : -ٔ

 ٟؼ١فخً { .   -٠٠َِخً  -} ػخ١الً    -٠ِخى ) فظ١خً ( : -ٕ    

 ) د (  رّخ ٜٔق حٌ٘خػَ حٌ٘زخد فٟ حألر١خص حٌٔخرمش ؟                      

 ٟ لٛي حٌ٘خػَ " فِٙٚح حٌٕخث١ّٓ " .  ) ؿـ ( ٟٚق حٌـّخي ف

 ) ى ( ِخًح ٠ليع ٌٛ إٍّٔ٘خ ٟٚغ حٌمّخِش فٟ ٕٛخى٠ك ِغٍمش ؟

 أَٗق حٌٜزق فِٙٚح حٌٕخث١ّٓ ٠خ ٗزخد حٌؼٍُ فٝ حٌٛحىٞ حأل١ِٓ

 ٓخٌُ حٌز١ٕش ِميحِـــــــــخ ل٠ٛخ َِٜ طَؿــــــــٛ ِٕىُ ؿ١ال فظ١خ

 :أ( حهظَ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ 

 ٗـخػخ ( -ٟؼ١فخ -٠ِخى فظ١خ : ) ل٠ٛخ -ٕػخؿِح (                        -ٗـخػخ  -ِؼٕٝ ِميحِخ : )َِ٘مخ  -ٔ    

 د( ِٓ حٌّوخ١ذ فٝ حٌز١ض حألٚي ؟ ٚرُ أَُِ٘ ؟                          

 ؿـ( ِخ حٌّمٜٛى رخٌٛحىٞ حأل١ِٓ ؟

 ى( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌ٘خػَ ) فِٙٚح حٌٕخث١ّٓ ( ؟

 ٓــخٌُ حٌزٕــ١ش ِــميحِــخ ل٠ٛــخ ِٜــَ طَؿٛ ِٕــىُ ؿ١ــال فظ١ــخ

 وظــذ حٌٌي ػٍٟ حٌّٔظ٠ؼــف١ٓ ال ٟؼـ١فـــخ هخثــَ حٌؼــــَِ ػ١١خ

 ؿّغ " حٌؼَِ " -ٗ   ٘خص ِفَى " حٌّٔظ٠ؼف١ٓ " -ٖ  ٠ِخى " فظ١خً "   -ٕ" حٌز١ٕش "     -ٔ) أ ( ِخ حٌّمٜٛى :  

 حٌٌٞ طَؿٖٛ َِٜ ؟) د ( ِخ ٛفخص حٌـ١ً 

 أوًّ       ........................... ٚ  ........................) ؿـ( فٟ حٌز١ظ١ٓ حٌٔخرم١ٓ طَحىف ر١ٓ وٍّظٝ  

 ) ى ( ِخ حُٓ حٌ٘خػَ ؟ 

 حٌـزخٖ فٛق ٠َٔس فخَٔ٘ٚ٘خ حٌل١ــــــخس ػٕٛحْ حٌٜلش أّخ

 ـ١ٌٍٓؼخٌّـــــ ٍكّش ٚحرؼؼٛ٘خ حٌ٘فخٖ فٛق رّٔش ٚحٍّٓٛ٘خ

                    ؟ ) ٠َٔس ( ٠ِخى ِٚخ ؟ ) حٌـزخٖ ( ِفَى ِخ ) أ

 ؟ حٌز١ظ١ٓ فٝ حٌ٘خػَ ا١ٌٗ ٠يػٛ حٌٌٜ ِخ د(

 ؟ ٌّٚخًح ؟ ) حٌمٜٛ حٌـُٔ أَ حٌّخي أَ حٌؼٍُ ٛخكذ ٔظَن : ) ٚؿٙش ِٓ لٛس أوؼَ أ٠ُٙ ؿـ(

 ؟ ) حٌ٘فخٖ فٛق رّٔش حٌـزخٖ فٛق لٌٛٗ ) ٠َٔس فٝ حٌـّخي ِخ ) ى

دْ ( هـ   :ما تحته خط َمْعَنى َحدِّ

 .طالب مجتهد  أمٌن –          .  أمٌن  أنت طالب -
 . البنٌة سالمالرٌاضً ـ                 بالصحة . سالم  ٌتمتع ـ

َقَ  حأل١ِٓ حٌٛحىٞ فٟ حٌؼٍُ ٗزخد ٠خ ْٗ زق أَ ُّٜ ٚح حٌ ُِّ  حٌٕخث١ّٓ فٙ

َُ  فظ١ــــــــخً  ؿ١الً  ِٕىُ طَؿٛ َِٜ ١ْٕشِ  ٓخٌِ ميحِخً  حٌزِ  ل٠ٛـــــــــخً  ِِ

 ٗخِوخً ( ٟؼ١فخً ، ل٠ٛخً ، فظ١خ ( : ) ٠ِخى ) -ٔ  : ٠ٍٝ ف١ّخ حٌم١ٓٛٓ ر١ٓ ِّخ حٌٜل١لش حإلؿخرش طو١َ ) أ

 ٗـخػخً ، َِحىف ) ِميحِخً ( : ) ؿزخٔخً ، -ٖأؿ١خالً ، أؿٛحالً (                                 ؿ١الً ( : ) آؿخالً ، ؿّغ ) -ٕ

 ( ٟؼ١فخً 

َُ  -ٔد (  حٌ٘زخد ؟                           حٌ٘خػَ ٜٔق ر

  حألٛلخء ؟ اٌٝ َِٜ طلظخؽ ٌّخًح -ٕ   

 حٌز١ظ١ٓ؟ فٟ حٌَث١ٔش حٌفىَس ِخ ؿـ(

َُ  ى(  ؟ ) ل٠ٛخً  فظ١خً ، ِميحِخً ، ( ح٢ط١ش حٌىٍّخص طٛكٟ ر
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 ـ فصاحة الحسن الفضل ٔ

ده كثٌر  من أهل العلم ،فؤحب الحسن أن ٌتكلم َفَزجَرهُ الخلٌفُة دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء وعن

 ،وقال : ٌاصبً تتكلم فً هذا المقاِم ؟! 

ا ، فلست بؤصغر من هدهد سلٌمان ، وال أنت بؤكبَر من سلٌمان علٌه  ًٌ فقال : ٌا أمٌر المإمنٌن إن كنت صب

َم الحكمة "  ٕٕ" النحل اآلٌة  } هِ أََحْطُت بِما لَْم ُتِحْط بِ   { السالم حٌن قال له الهدهد : ثم ألم َتَر أن هللا َفهَّ

 سلٌمان ؟ ولو كان األمر بالكبر لكان داود أَْولى.

 ـ عمر بن عبد العزٌز والغالم ٕ

ا أفضت الخالفة إلى ُعمر بن عبد العزٌز أتته الوفود فإذا فٌهم وفد الحجاز فنظر ُعمر إلى صبً  ولمَّ

فقال الصبً : ٌا  ٓلم فقال : لٌتكلْم من هو أسنُّ منَك فإنه أحقُّ بالكالم صغٌر السن وقد أراد أن ٌتك

ِه : قلبه ولسانه فإن منح هللا العبَد لساًنا الفًِظا وقلًبا حافظا فقد  ٌْ أمٌر المإمنٌن إنما المرء بؤْصَغَر

  ٓاستحق الكالم فقال له ُعمر : صدقت 

 ـ فصاحة غالم وفد الحجاز ٖ

ا قدْمنا علٌك من بلدنا ونحمد هللا الذي َمنَّ علٌنا بَك ، : ٌا أمٌر المإمنٌن  ثم تكلم الصبً فقال ما  ٓإنَّ

ا بك فً منازلنا وأما عدم الرهبة فقد أمنا َجْوَرك  قدمنا رغبًة ِمنا وال رهبًة منك أما عدم الرغبة فقد أمنَّ

  ٓبعِدلك فنحن وفد الشكر و السالم 

 الم النصٌحة ـ عمر بن عبد العزٌز ٌطلب من الغٗ

ُهْم ِحْلُم هللا وثناُء الناس علٌه َفَتِزلَّ   فقال عمر : ِعْظنً ٌا غالم فقال : ٌا أمٌر المإمنٌن إنَّ أُناًسا َغرَّ

ْسَمُعونَ َوالَ َتُكوُنوْا كَ {قدُمَك وتكوَن من الذٌن قال هللا فٌهم  ٌَ " األنفال اآلٌة  } الَِّذٌَن َقالُوا َسِمْعَنا َوُهْم الَ 

 فنظر عمر فً سنِّ الغالم فإذا له اثنتا عشرة سنة . فتعجب عمر من فصاحته وذكابه .  " ٕٔ

 ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش

 حٜٔلٕٟ ػظٕٟ )ؽ( ٍؿخي حإلٔٔخْ حٌَّء ُؿَٖ ُؿَٖ

 هيػُٙ غَُ٘ أػطٝ ِٕق ٌشحٌِّٕ حٌّمخَ

 ًَ×  ِيف ػٕخء ٔخ١مخ الفظخ ػٍّض أكطض

 حٔظٙض أَف٠ض ؿجٕخ ليِٕخ أكك ٚ أؿيٍ ٌٚٝأ

 َّٓ  أرخْ ٟٚٚق ٌٗ فَُّٙ ٓالِش ٔطمٗ فٜخكظٗ ٚأِٔه كََ× أٔؼُ  ِ

 ٚ أؿيٍ أٌٚٝ أكك أوزَ ًّٕٓخ أٓٓ ؿخءطٗ أطظٗ

خ كخفظًخ ًّ خ ٍغزش ٚحػ١ًخ فخ٘ ًٛ  يٌهػ× ظٍّه  ؿٍٛن ١ًّؼخ ٚكَ

 ٚفي

 طِي

 ؿّخػش )ؽ( ٚفٛى

 طٔم٢

 ىٖ٘ طؼـذ ح١ّجٕخْ × هٛفًخ  ٍ٘زش

 

   طرابف و نوادر : ثانٌةالوحدة ال ذكاء صبً  الدرس األول :  

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwjF3pHR1oHIAhWKVRQKHY9YCMg&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D19%26suraname%3D8%26nameofsora%3D%25C7%25E1%25C3%25E4%25DD%25C7%25E1&usg=AFQjCNHEjJqYkfP4wftZ5k2zvsfMD5lJGg
https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjABahUKEwjF3pHR1oHIAhWKVRQKHY9YCMg&url=http%3A%2F%2Fwww.daawa-info.net%2FNewThelal.php%3Fversnumber%3D19%26suraname%3D8%26nameofsora%3D%25C7%25E1%25C3%25E4%25DD%25C7%25E1&usg=AFQjCNHEjJqYkfP4wftZ5k2zvsfMD5lJGg
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 سبلة مجاب عنها:أ
هً إنهما كانا صغٌرٌن فً السن وانهماٌصفان بالشجاعة ج : ما الصفات المشتركة بٌن بطلً القصة ؟ -ٔ

 والجرأة والفصاحة والذكاء.

قال له لٌتكلم من هو أسن منك ج : قدم للكالم ؟ما موقف الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز من الصبً حٌنما ت  -ٕ
 فانه أحق بالكالم .

قال للخلٌفة إن كنت صبٌا  ج :  بم استدل الحسن بن الفضل علً أن الصغٌر قد ٌعلم ما الٌعلمه الكبٌر ؟ -  ٖ
ٌه فلست بؤصغر من هدهد سلٌمان والانت بؤكبر من سلٌمان علٌه السالم فقد قال الهدهد لسٌدنا سلٌمان عل

 السالم) أحطت بما لم تحط به ( ثم ألم تر أن هللا َفهم الحكمة سلٌمان ولو كان األمر بالكبر لكان داود أولً.

اذا وهبه هللا عز وجل لسانا  ج : متى ٌكون المرء مستحقا للكالم فً نظر المتحدث بلسان وفد الحجاز؟– ٗ
 فصٌحا وقلبا واعٌا.

 مثل سٌدنا سلٌمان علٌه السالم  والهدهد.ج :    ؟لفضل ما المثل الذي ضربه الحسن بن ا – ٘

 كان عنده كثٌر من أهل العلم.ج :    ؟ من كان عند الخلٌفة عندما دخل علٌه الحسن بن الفضل -ٙ

قال : لٌتكلم من هو أسن منك ، فانه  -ماذا قال الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز للصبً عندما أراد أن ٌتكلم ؟ -7
 أحق بالكالم.

 أتته وفودا لتهنبته ومنهم وفدا من الحجاز.ج :   ؟من الذٌن جاءوا الً الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز -8

 من قابل العبارات االتٌه : -9

 لٌتكلم من هو أسن منك ، فانه أحق بالكالم.............. الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز -

 ........الحسن بن الفضل.........إن كنت صبٌا فلست بؤصغر من هدهد سلٌمان....... -

 ٌا صبً تتكلم فى هذا المقام      .............................. الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز -

 انا قدمنا علٌك من بلدنا .......................... ...............الحسن بن الفضل......... -

 ٓتعجب من فصاحته وذكابه ج :    بعدما تكلم الصبً ؟مم تعجب الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز  -ٓٔ

 اثنتا عشر سنه.  -؟ جكم كان عمر الصبً عندما حضر الً الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز -ٔٔ

ان ٌتكلم فزجره ج : ماذا احب الحسن ان ٌفعل عندما دخل على الخلٌفة ؟ وكٌف كان رد الخلٌفة ؟ -ٕٔ 
 ا المقامالخلٌفة وقال: ٌا صبى تتكلم فى هذ

 د الكالم فى حضرة عدد كبٌر من اهل العلمدالنه ارج : لماذا زجر الخلٌفة الحسن بن الفضل ؟ -ٖٔ

 على من دخل الحسن بن الفضل ؟ ومن كان عنده ؟ -ٗٔ

  قال) أحطت بما لم تحط به (    ج ؟ماذا قال الهدهد لسٌدنا لسلٌمان  -٘ٔ

 من فصاحته وذكابهج : ؟  بعدما تحدث الصبىمما تعجب الخلٌفة عمر بن عبدالعزٌز  -ٙٔ

أحب الحسن أن ٌتكلم فزجره الخلٌفة  ج : ماذا أراد الحسن بن الفضل أن ٌفعل ؟ وماذا قال له الخلٌفة؟ -7ٔ
 وقال : ٌاصبى تتكلم فى هذا المقام.

بٌا فلست قال ٌا أمٌر المإمنٌن ان كنت ص ج : ماذا قال الحسن بن الفضل للخلٌفة عندما زجره ؟ -8ٔ
 السالم .–علٌه -بؤصغر من هدهد سلٌمان وال أنت بؤكبر من سلٌمان

 أتت  الوفود الى عمربن عبد العزٌز لما أفضت الخالفة له .ج : من الذى أتت الٌه الوفود ؟ ومتى ؟  -9ٔ

أراد  :  جماذا أراد أحد الصبٌة ضمن وفد الحجاز أن ٌفعل ؟ وماذا قال له الخلٌفة عمربن عبدالعزٌز ؟ -ٕٓ
 الصبى أن ٌتكلم فقال له الخلٌفة : لٌتكلم من هو أسن منك فانه أحق بالكالم .

قال الصبى : ٌا  ج : بم رد الصبى على أمٌر المإمنٌن عمربن عبد العزٌز عندما طلب منه  أن ٌسكت ؟ -ٕٔ
وقلبا حافظا فقد استحق نما المرء بؤصغرٌه قلبه ولسانه فان منح هللا العبد لسانا الفظا إأمٌر المإمنٌن : 

 الكالم 
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قال الصبى للخلٌفة عمر بن عبد العزٌز ما قدمنا رغبة منا وال رهبة منك  . وضح هذه العبارة فى  -ٖٕ
 .فقد أمنا بك فى منازلنا وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك  عدم الرغبة ج :   ضوء فهمك للدرس

 -:من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
ٌّٚخ أف٠ض حٌوالفش اٌٝ ػَّ رٓ ػزيحٌؼ٠ِِ أطظٗ حٌٛفٛى فبًح ف١ُٙ ٚفي حٌلـخُ ، فٕظَ ػَّ اٌٝ ٛزٝ ٛغ١َ حٌٔٓ  "

ٚلي أٍحى أْ ٠ظىٍُ ، فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أٓٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌٜزٝ : ٠خ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌَّء 

 خ ٚلٍزخ كخفظخ فمي حٓظلك حٌىالَ  "رؤٛغ٠َٗ لٍزٗ ٌٚٔخٔٗ فبْ ِٕله هللا ٌٔخٔخ الفظ

 ِفَى " ٛز١ش " -ٖؿّغ  " حٌٛفي "    -َِٕحىف " حٔظٙض "    -ٔأ( ٘خص ِٓ حٌفمَس ِخ ٠ٍٝ : 

                                                                         ِخ ٍى حٌو١ٍفش ػٍٝ حٌٜزٝ حٌٌٜ ألٕؼٗ رٍٔخٔٗ حٌالفع ٚلٍزٗ حٌلخفع ؟  -ٔد( 

 ِخ ل١ّش حٌَّء فٝ ٔظَ ٛزٝ ٚفي حٌلـخُ ؟ -ٕ

 رُ ٚٛف حٌٜزٝ ٚفي حٌلـخُ أل١َِ حٌّئ١ِٕٓ ؟    -ٖ    

 ؿـ( ِخًح طفؼً اْ أٍىص حٌىالَ فٝ ِـٍْ ٠ظٛحؿي ف١ٗ ِٓ ٘ٛ أوزَ ِٕه ٕٓخ ؟ 

١ُٙ . فال طىٓ ِّٓ ٠غَٖ " لخي ػَّ : ػظٕٝ ٠خ غالَ . فمخي ٠خ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ . اْ أٔخٓخ غَُ٘ كٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخّ ػٍ

 كٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخّ ػ١ٍٗ فظِي ليِه . "

 أ( طو١َ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ ف١ّخ ٠ٍٝ :

 طؼٍٛ [ -طِىحى  -٠ِخى طِي: ] طٕـٛ  -ٕطَك١ذ [                      -ِيف  -ِؼٕٝ ػٕخء: ] حكظَحَ  -ٔ  

                 د( رّخ ٜٔق حٌغالَ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ػَّ ؟      

 ؿـ( " أّخ حٌَّء رؤٛغ٠َٗ . لٍزٗ ٌٚٔخٔٗ " ِخ حٌّمٜٛى رٌٖٙ حٌؼزخٍس ؟ 

) ٌّٚخ أف٠ض حٌوالفش اٌٝ  ػَّ رٓ ػزي حٌؼ٠ِِ أطظٗ حٌٛفٛى فبًح ف١ُٙ ٚفي حٌلـخُ فٕظَ ػَّ اٌٝ ٛزٝ ٛغ١َ حٌٔٓ 

ٜزٝ ٠خ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ أّخ حٌَّء رؤٛغ٠َٗ ٚلي أٍحى  ٠ظىٍُ فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أٓٓ ِٕه فبٔٗ أكك رخٌىالَ فمخي حٌ

 لٍزٗ ٌٚٔخٔٗ (

 ما مرادف ) أفضت( ؟   وما مضاد ) ٌتكلم ( ؟  وما مفرد ) الوفود ( ؟  -ٔ

 أمام العبارة التالٌة :  )×( أو عالمة )√( ضع عالمة  -ٕ
 ٌجب أن أغادر المجلس خجال ممن هو أكبر منى سنـا   )     ( 

 عزٌز من الصبى حٌنما أراد أن ٌتكلم ؟ وبم رد الصبى علٌه ؟ما موقف عمر بن عبد ال

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         الكلمة عابلة -ٔأكمل  

 
" ) ٌّٚخ أف٠ض حٌوالفش اٌٝ ػَّ رٓ ػزيحٌؼ٠ِِ أطظٗ حٌٛفٛى فبًح ف١ُٙ ٚفي حٌلـخُ فٕظَ ػَّ اٌٝ غالَ ٛغ١َ حٌٔٓ 

ظىٍُ فمخي : ١ٌظىٍُ ِٓ ٘ٛ أٓٓ ِٕه ، فبٔٗ أكك رخٌىالَ . فمخي حٌغالَ ٠خ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ، أّخ حٌَّء ٚلي أٍحى أْ ٠

رؤٛغ٠َٗ : لٍزٗ ٌٚٔخٔٗ . فبًح ِٕق هللا ػزيٖ ٌٔخٔخ الفظخ ٚلٍزخ كخفظخ فمي أؿخى ٌٗ حالهظ١خٍ ، ٌٚٛ أْ حألٍِٛ رخٌٔٓ ٌىخْ 

 ض طىٍُ . ( ٕ٘ٙخ ِٓ ٘ٛ أكك رّـٍٔه ِٕه ، فمخي ٌٗ ػَّ : ٛيل

 فَغض ( –حٔظٙض  –َِحىف  (أف٠ض ( :  (  وؼَص  -ٔأ( طو١َ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حأللٛحّ ف١ّخ ٠ٍٝ :    

 اِخٍحص ( –أٚحَِ  –ؿّغ ) أ١َِ ( : ) أَِحء  -ٖوٌرض (        –ؿٍٙض  –٠ِخى ( ٛيلض ( : ) ٓىض  -ٕ

 دخل

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

..................

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

..................................................................... 

 زجره
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 يع رٍٔخْ ٚفي حٌلـخُ ؟     د( ِظٝ ٠ىْٛ حٌَّء ِٔظلمخ ٌٍىالَ فٝ ٔظَ حٌغالَ حٌّظل

 ؿـ( ِخ ٍأ٠ه فٝ طَٜف حٌغالَ ؟ ػًٍ ٌّخ طمٛي .

ٌُٙ ، فال طىٓ ِّٓ  ًٓخ غَُ٘ ِكٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخّ ػ١ٍ فمخي  ػَّ : ػظٕٝ ٠خ غالَ . فمخي : ٠خٌ أ١َِ حٌّئ١ِٕٓ ، اْ أٔخ

 ٠ٌغَٖ ِكٍُ هللا ٚػٕخء حٌٕخّ ػ١ٍٗ فظِي ليِه.

 ع " أمٌر  "  و مضاد " ِحلم "    هات : مرادف " تزل " و جمأ ـ 
 بم نصح الغالم أمٌر  المإمنٌن  ؟ ومم تعجب أمٌر  المإمنٌن  ؟ب ـ 

ة مما بٌن  القوسٌن  لما ٌل ى :  جـ)  اختر اإلجابة الصحٌح 

 عمر بن الخطاب ، عمر بن العزٌز  ، عمرو بن هشام ()تتحدث العبارة عن أمٌر  المإمنٌن  ................... -ٔ

 (إحدى عشرة سنة ، اثنتا عشرة سنة ، ثالث عشرة سنة  )نظر أمٌر  المإمنٌن  فى سن الغالم فإذا له .......... -ٕ

 

 
  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         عابلة الكلمة -ٔأكمل : 

 

 
 

ا ، فلست بؤصغر من هدهد سلٌمان ، وال أنت بؤكبَر من س ًٌ لٌمان علٌه السالم حٌن قال له الهدهد : إن كنت صب
َم الحكمة سلٌمان ؟ ولو كان األمر بالكبر لكان داود أَْولى .  أحطت بما لم تحط به ، ثم ألم َتَر أن هللا َفهَّ

 منح

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

..................

المرادف:.......

.................

المضاد:........

............... 

الجملة: 

..................................................................... 

 حافًظا



 9102سلسلة ابن عاصم              اللغة العربٌة          الصف السادس االبتدائً         الفصل الدراسً األول 

 

  عمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد و اإلنترنت ـ تل ال مركز النور لخدمات الكمبٌوتر 
 

ٕٖ 

 أ ( هات من الفقرة السابقة : كلمة جمعها ) األمور ( كلمتٌن متضادتٌن ، كلمة معناها ) علمت ( 
 بٌن سٌدنا سلٌمان والخلٌفة وضح ذلك .ب ( فً العبارة مقارنة 

 ج ( بم استدل الصبً على أن قٌمة  المرء لٌست بالسن وإنما بالفهم والحكمة ؟ 

ا أفضت الخالفة إلى ُعمر بن عبد العزٌز أتته الوفود فإذا فٌهم وفد الحجاز فنظر ُعمر إلى صبً صغٌر السن وقد  ولمَّ
فقال الصبً : ٌا أمٌر المإمنٌن إنما المرء  ٓمنَك فإنه أحقُّ بالكالم  أراد أن ٌتكلم فقال : لٌتكلْم من هو أسنُّ 

ِه : قلبه ولسانه فإن منح هللا العبَد لساًنا الفًِظا وقلًبا حافظا فقد استحق الكالم فقال له ُعمر : صدقت  ٌْ  ٓبؤْصَغَر

 (   لسان ( جمع ) مضاد )منح  أ ( هات ما ٌلً : مرادف ) أفضت( 
 ود بؤصغرٌه ؟     ب ( ما المقص

 ج ( بم رد الخلٌفة لى كالم الصبً ؟ وماذا طلب منه ؟      

  : ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمة شبكة -ٔأكمل  

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 الُمإِمنٌَِن .................................. ـ   ..................................(.اْلُخلََفاءُ ) -

  ْد  . الناس  ثناءالعاقل ال ٌغره ـ                 ة.مجتهد ةطالب ثناءـ   :خط تحته ما َمْعَنى َحدِّ

ا قدْمنا علٌك من بلدنا ونحمد هللا الذي َمنَّ علٌنا بَك  أما عدم  ما قدمنا رغبًة ِمنا وال رهبًة منك ٌٓا أمٌر المإمنٌن إنَّ
ا بك فً منازلنا وأما عدم الرهبة فقد أمنا َجْوَرك بعِدلك فنحن وفد الشكر و السالم  فقال عمر :  ٓالرغبة فقد أمنَّ
ُهْم ِحْلُم هللا وثناُء الناس علٌه َفَتِزلَّ  قدُمَك ...  ِعْظنً ٌا غالم فقال : ٌا أمٌر المإمنٌن إنَّ أُناًسا َغرَّ

 (  م (جمع )غالم (مضاد ) جوركغره مرادف) -ٔأ ( هات : 
 ب( ماذا طلب الخلٌفة من الغالم ؟      

 ج ( بم نصح الغالم الخلٌفة عمر بن بد العزٌز ؟   
  د ( ما الذي تعجب منه الخلٌفة عمر بن بد العزٌز ؟     

 حول الخبر الجملة إلى خبر مفرد فٌما ٌلً :ـ  -س :  
                 ................................... ـ كان الشهٌد ٌدافع عن وطنه 
 ...................................   ـ أصبحت األم تدبر أعمالها 

                    ـ لٌس الولد حٌاته منظمة      ...................................                
 ..............ـ صار  الرجال مشاغلهم كثٌرة.....................

  -ضع خبرا جملة  اسمٌة لكل ناسخ مما ٌؤتً: -:  8س
 لٌس الالعبون ...................... -كان الطقس .........................       -
 أمسى الطالبان ......................   -صار المعرض .....................           -

 -: ة  لكل ناسخ مما ٌؤتًضع خبرا جملة   فعلٌ -:   9س
 .لٌس المسلمون ..................... –ظل المهندسون ...................           

 
 

 
 

 األرض

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

...........:النوع

..................

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 ثناء
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 تاجر الٌمن فى العراق -0
ذهب أحد تجار الجواهر من عدن إلى بغداد ، قاصدا قصر الخلٌفة المنصور ومعه جواهر كثٌرة  وأحجار 

 استحسنه من الجواهر ، وأعطاه صرة بها مابة دٌنار كرٌمة ، فؤخذ المنصور منه ما 
  ٓانصرف التاجر مسرورا 

 الحدأة اللصة -ٕ
وبٌنما هو فً طرٌقه على شاطا النهر وكان الٌوم قابظا ، أراد أن ٌتبرد بماء النهر ، فوضع ثٌابه وتلك 

، وطارت فً األفق  الصرة على الشاطا ، ونزل إلى النهر ، فمرت حدأة فخطفت الصرة وهى تحسبها لحما
 ٓذاهبة بها 

 الخلٌفة ٌبحث األمر -ٖ
وبلغ خبر الرجل إلى الخلٌفة  ٓٓحزن الرجل حزنا شدٌدا ، وٌبس من عودة ماله  وأصابه الهم والمرض

لٌنا حٌن وقع لك هذا األمر ، لكنا بحثنا لك عن وسٌلة نرد بها مالك إالمنصور ، فؤحضره وقال له : لو جبت 
أي الجهات طار الطابر ؟ "أجاب التاجر : " طار جهة الشرق ، فوق هذا الجبل الذي ٌلً  ولكن : " إلى ٓٓ

ولم ٌمض وقت ٓفدعا المنصور شرطٌه الخاص ، وأمره بتفقد أحوال أهل تلك الناحٌة ٓقصرك ٌا موالي "
 طوٌل ، حتى عاد الشرطً برجل ، ٌقول وٌردد بٌن الناس أنه عثر على مبلغ من المال ، ولم ٌعرف

 ٓصاحبه

 ذكاء الخلٌفة -ٗ
أوقف الشرطً الرجل أمام المنصور ، فبادره المنصور قابال له : " أٌن المال الذي سقط علٌك من السماء 

 ٓ؟" والتاجر ٌنظر وٌتعجب 
فقال ٓفقال المنصور :" احك لً ما حدث" ٓفقال الرجل :" ها هو ذا ٌا موالي " ، ثم أخرج الصرة

ت نخلة ، إذ سقطت أمامً الصرة ، فؤخذتها ، وراقنً منظرها ، فقلت :إن الرجل :"بٌنما كنت أعمل تح
وقال له : " فعجب المنصور من ذلك : ٓالطابر اختلسها من مكان ما ، فاحتفظت بها حتى أعرف صاحبها"

 ٓلناس ، ولك منا مكافؤة على ذلك ثم أعطاه مابة دٌنار بٌن القد علمنا بما قلته 
تعجب الناس ، عند  ٓالمنصور قابال له : حفظك هللا ٌا موالي للبالد والعبادفرح التاجر ، وأثنى على 

 ٓسماعهم الحكاٌة،من ذكاء المنصور وحٌلته 

 أد األمانة -٘
قال تعالى"إن هللا بؤمركم أن تإدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بٌن الناس أن تحكموا بالعدل إن هللا نعما 

 8٘بصٌرا " سورة النساءٌعظكم ب هان هللا كان سمٌعا 

 ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش ِؼٕخ٘خ حٌىٍّش

أكـخٍ ٔف١ٔش ٚػ١ّٕش وخ١ٌخلٛص ٚحٌَّؿخْ  أكـخٍو٠َّش ًح٘زخ اٌٝ ، ِظـٙخ لخٛيح

 ٚحٌِرَؿي

 رخٍىح× ٗي٠ي حٌلَحٍس  لخثظخ ) ؽ ( حٌوٍفخء ٚ حٌوالثف حٌو١ٍفش

ٍَ حٌَٜس ُٜ  أهَ ِخ طَحٖ حٌؼ١ٓ )ؽ( ح٢فخق حألفك )ؽ ( حٌ

 أًِ× فمي حألًِ  ٠جْ ٕٙخطظ طلٔزٙخ

 حٓظمزلٗ× أػـزٗ   حٓظلٕٔٗ حٌٔؼخىس / حٌفَف× حٌلِْ  حٌُٙ

   طرابف و نوادر :ثانٌةالوحدة ال المنصور والطٌور  الدرس الثانً :  
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 ١ٓيٜ ِٛالٜ ) ؽ ( ِكيأ / ِكيآْ ِكيأس

 فمي× ٚؿي  ػؼَ ػٍٝ ٠ىٍَ ٠َىى

 أػـزٕٝ ٍحلٕٝ ٠غظًٔ رخٌّخء حٌزخٍى ٠ظزَى

 أرطؤ× أَٓع  رخىٍ ٙخ هف١شطٙخ / أهٌظَٓل حهظٍٔٙخ

 ِىَٖ ٚى٘خثٗ ك١ٍظٗ ًَؿلي / × ٗىَ / ِيف  أػٕٝ

 -أٓجٍش ِـخد ػٕٙخ :

 إلى بغداد .وذهب من عدن ج : أتى    من أٌن أتى التاجر و إلى أٌن ذهب ؟ ـ ٔ

 قصر الخلٌفة المنصور.ج : قصد   أي األماكن قصد التاجر ؟ـ ٕ 

 معه جواهر كثٌرة ، وأحجار كرٌمة .ج : كان   ما الذي كان مع التاجر ؟ـ ٖ 

 جاء لٌبٌع له بعض المجوهرات .ج :    ء التاجر للخلٌفة ؟لماذا جاـ ٗ 

 مابة دٌنار.ج :     كم أخذ التاجر من الخلٌفة ثمنا للجواهر التً باعها ؟ـ ٘ 

وبٌنما هو فً طرٌقه على شاطا النهر وكان الٌوم قابظا ج :  عودته ؟ فً طرٌق  لتاجر ما الذي حدث ل ـ ٙ
وضع ثٌابه و الصرة على الشاطا ، ونزل إلى النهر ، فمرت حدأة فخطفت ، أراد أن ٌتبرد بماء النهر ، ف

 الصرة وهى تحسبها لحما ، وطارت فً األفق ذاهبة بها .

 ألنها تحسبها لحما .ج  لماذا خطفت الحدأة الصرة ؟ـ 7 

وأصابه حزن الرجل حزنا شدٌدا ، وٌبس من عودة ماله  ج : ماذا حدث للتاجر بعدما ضاع منه المال ؟ـ 8 
 الهم والمرض .

سإاله عن المكان الذي اتجهت له الحدأة وكذلك مبادرة ج :  ما الذي ٌبٌن ذكاء الخلٌفة المنصور ؟ـ 9 
 الرجل الذي وجد المال بالكالم وإخباره بؤنه ٌعلم أن النقود سقطت علٌه من السماء 

 الخلٌفة المنصور  ل الذي ٌلً قصرطار جهة الشرق ، فوق الجبج :   إلى أي الجهات طار الطابر ؟ـ ٓٔ 

أمر شرطٌه الخاص بالذهاب إلى البلدة ج : ؟ الطابر التً طار إلٌهاجهة الب علمهماذا فعل الخلٌفة بعد ـ ٔٔ 
 التً فً هذا االتجاه ٌتفقد أحول هذه القرٌة .

 . وجد فٌها رجل قد وجد ماال ال ٌعرف صاحبهج : ماذا وجد الشرطً فً هذه القرٌة ؟ـ ٕٔ 

 كان ٌعمل تحت نخلة .ج :  ؟ أٌن كان الرجل عندما وجد النقود وماذا كان ٌفعلـ ٖٔ 

ظن أن طابرا اختلسها من ج : وهل كان ظنه صحٌح ؟  ماذا ظن الرجل عندما سقطت علٌه النقود ؟ـ ٗٔ 
 مكان ما . نعم كان صحٌحا .

 مانةاأل هكافؤه بمابة دٌنار جزاءا لحفظج : بماذا كافؤ المنصور الرجل الذي وجد النقود ؟  ولماذا ؟ـ ٘ٔ 
 حتى ٌعلم صاحبها . 

 ِٓ ٚحلغ حالِظلخٔخصحرٓ ػخُٛ ِٕخل٘ش 
َ لخثظخ . أٍحى أْ ٠ظٌزَى رّخء حٌَٕٙ ،  ٌٛ حَٜٔف حٌظخؿَ ٍَِٔٚح . ٚر١ٌّٕخ ٘ٛ فٝ ٠َ١مٌٗ ػٍٝ ٗخ١ت حٌَٕٙ ، ٚوخْ ح١ٌ

 فٟٛغ ػ١خٌرٗ ٚطٍه حٌَٜس ػٍٝ حٌ٘خ١ت  " .

 أعرض [    –ذم  –مرادف " أثنى " : ] مدح  -ٔصحٌح لكل مما ٌؤتى من بٌن القوسٌن :      تخٌر ال( أ 

 منعه [ –زجره  –مضاد " أعطاه " : ] منحه  -ٕ                                                                    

 ب( بم كافؤ المنصور الرجل ؟ ولماذا ؟                           

 جـ ) بم أمر المنصور شرطٌه ؟ وضح ذلك فى ضوء فهمك للموضوع .

َ لخثظخ . أٍحى أْ ٠ظٌزَى رّخء حٌَٕٙ ،    ٌٛ حَٜٔف حٌظخؿَ ٍَِٔٚح . ٚر١ٌّٕخ ٘ٛ فٝ ٠َ١مٌٗ ػٍٝ ٗخ١ت حٌَٕٙ ، ٚوخْ ح١ٌ
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 فٟٛغ ػ١خٌرٗ ٚطٍه حٌَٜس ػٍٝ حٌ٘خ١ت   .

 قابظا " هات : مضاد " مسرورا " و جمع " شاطا "و معنى " (أ 

 أمام العبارة الخطؤ  :× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ب( ضع عالمة ) 

                                                                                                    وضع التاجر ثٌا به والصرة على السفٌن ة .       -ٔ
 نها تحسبها لحما .خطفت الحدأة الصرة ؛ أل -ٕ

 ما أثر ضٌا ع الصرة على التاجر ؟ (جـ 

ّْ حٌطخثَ  َس ، فؤهٌطٙخ، ٍٚحلٕٝ ِٕظَ٘خ فمٍض : ا ّٜ ) فمخي حٌَؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔوٍش ، اً ٓمطض أِخِٝ حٌ

 حهظٍٔٙخ ِٓ ِىخْ ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أػَف ٛخكزٙخ (

   ( ساءنً،  أخبرنً،  ) أعجبنً:    ( ًراقن )مرادف  -ٌٔؤتً :   تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن األقواس لما  (أ

 (نواظر ، مناظر ، نظابر  ):    (منظر) جمع  -ٕ                                                                       

                                                                                                             ماذا فعل الرجل بالصرة ؟           -ٔب( 
 بَِم كافؤ الخلٌفة الرجل ؟  -ٕ

رة ؟  ( جـ  ما الخلق الذى تحلى به الرجل الذى عثر على الصُّ

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         شبكة الكلمة -ٔأكمل : 

 
٠خ هللا  ٍظٗ ر١ٓ حٌٕخّ ، ٌٚه ِىخفؤس ػٍٝ ًٌه ػُ أػطخٖ ِخثش ى٠ٕخٍ . فَف حٌظخؿَ ، ٚلخي : كفظه " ٌمي ػٍّٕخ رّخ ل

 ِٛالٜ ٌٍزالى ٚحٌؼزخى" 

 مضاد " فرح " : )  ٌؤس ، أهمل ، حزن ( -ٔتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى  :   (أ 

 جمع " شر " : ) شرر ، شرور ، أشرار ( -ٖبد (         مفرد " العباد " : ) العبودٌة ، العبد ، العا -ٕ 

 حفظك ٌا موالى . نوع األسلوب ........................    -ٔأكمل  ( ب
   " علمنا " تعود على ........................  -ٕ

 جـ( ما الدلٌل على اهتمام الحاكم بشعبه ؟

َس ، فؤهٌطٙخ، ٍٚحلٕٟ ِٕظَ٘خ ، فمٍض : اْ حٌطخثَ  فمخي حٌَؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔوٍش اً ٓمطض أِخِٟ ُّٜ حٌ

 حهظٍٔٙخ ِٓ ِىخْ ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أػَف ٛخكزٙخ. 

رر ، الصراري ( -ٔتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :   (أ  رارات ، الصُّ رة ( : ) الصُّ  جمع ( الصُّ

 مضاد )  أعرف ( : ) أجهل ، أشاور ، أعلم ( -ٖعجبنً (            مرادف ) راقنً ( : ) أدهشنً ، أذهلنً ، أ -ٕ

                                                                                                                 أٌن وضع التاجر ثٌابه والصرة ؟         -ٔب( 
 الخاص ؟ بَم أمر المنصور شرطٌه -ٕ

 أٌن كان ٌعمل الرجل الذي سقطت علٌه الصرة؟  -ٖ  

 جـ( اقترح عنواناً آخر للدرس مبٌنا سبب اختٌارك .

"  فمخي حٌَؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔوٍش ، اً ٓمطض أِخِٝ حٌَٜس فؤهٌطٙخ ، ٍٚحلٕٝ ِٕظَ٘خ ، فمٍض اْ حٌطخثَ 

 حهظٍٔٙخ ِٓ ِىخْ ِخ فخكظفظض رٙخ كظٝ أػَف ٛخكزٙخ " 

 ( أخبرنً،  شاءنً،  أعجبنًمضاد كلمة " راقنى " : (  -ٔجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى : أ( تخٌر اإل

 مرادف كلمة " اختلسها " : ) طار بها ، نظر إلٌها ، أخذها ُخفٌة ( -ٕ    

 ب( أٌن كان الرجل ٌعمل عندما سقطت علٌل الصرة ؟                            
 الرجل ؟ جـ( بم كافؤ الخلٌفة

 القصر

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........نوعال

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

..................................................................... 

 راقنً
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" حَٜٔف حٌظخؿَ ٍَِٔٚح ٚر١ّٕخ ٘ٛ فٝ ٠َ١مٗ ػٍٝ ٗخ١ت حٌَٕٙ ٚوخْ حٌـٛ لخثظخ أٍحى أْ ٠ظزَى رّخء حٌَٕٙ فٟٛغ 

 ػ١خرٗ ٚطٍه حٌَٜس ػٍٝ حٌ٘خ١ت ِٚٔي اٌٝ حٌَٕٙ "

 أ(  أكمل : مرادف كلمة قابظا ........................

                                                                   شاطا ؟                  لماذا وضع التاجر ثٌابه وصرته على ال -ٔب( أجب: 
 ماذا حدث لتلك الصرة ؟ -ٕ

 جـ( اقترح عنوانا آخر للدرس  .

" فمخي حٌَؿً : ر١ّٕخ وٕض حػًّ طلض ٔوٍش  ٓمطض أِخِٟ حٌَٜس فؤهٌطٙخ ٍٚحلٕٝ ِٕظَ٘خ فمٍض اْ حٌطخثَ حهظٍٔٙخ 

 ِخ . فخكظفظض رٙخ كظٝ أػَف ٛخكزٙخ ".ِٓ ِىخْ 

 أ(  ما مرادف )راقنى( ، وجمع ) الرجل ( ، ومضاد ) أعرف( ؟

 أمام العبارة الخطؤ  :× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( ب( ضع عالمة ) 

                                                                                           أعطى الخلٌفة التاجر مابة جنٌة .                          -ٔ
 فرح التاجر بمكافؤة الخلٌفة . -ٕ

 جـ( اذكر صفة فى التاجر ٌجب أن ٌتصف بها الطالب .

) فمخي حٌَؿً : ر١ّٕخ وٕض أػًّ طلض ٔوٍش ، اً ٓمطض أِخِٟ حٌَٜس ، فؤهٌطٙخ ، ٍٚحلٕٟ ِٕظَ٘خ ، فمٍض : اْ حٌطخثَ 

 ٓ ِىخْ ِخ ، فخكظفظض رٙخ كظٝ أػَف ٛخكزٙخ  ( .حهظٍٔٙخ ِ

 أخبرنً { .   -ساءنً  -} أعجبنً      -مضاد ) راقنً ( : -ٔ) أ ( تخٌر اإلجابة الصواب مما بٌن القوسٌن : 

 لسة { .  أخذها خ -نظر إلٌها  -} طار بها   -مرادف ) اختلسها ( : -ٕ                                                     

 )ب( أٌن كان ٌعمل الرجل عندما سقطت علٌه الصرة ؟                                  
 )جـ( بما كافؤ الخلٌفة الرجل ؟
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  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         عابلة الكلمة -ٔأكمل : 

 

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            شبكة الكلمة -ٔأكمل : 

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 ـ الّتاِجُر ..................................   ..................................(.اْلَخلٌَِفةُ ) -

دْ     :خط تحته ما َمْعَنى َحدِّ
 .  كرٌمةـ ٌتحلى المإمن بؤخالق          .        كرٌمة ـ اشترى الرجل أحجار 

 حول الخبر الجملة إلى خبر مفرد فٌما ٌلً :ـ  -س : 
 .................   ـ أصبحت األم تدبر أعمالها   ...................... ـ كان الشهٌد ٌدافع عن وطنه

 كثٌرة...................ـ لٌس الولد حٌاته منظمة      ....................   ـ صار  الرجال مشاغلهم 
  -ضع خبرا جملة  اسمٌة لكل ناسخ مما ٌؤتً: -س : 

 لٌس الالعبون ...................... -كان الطقس .........................       -
 أمسى الطالبان ......................   -صار المعرض .....................           -

 -: ة   فعلٌة  لكل ناسخ مما ٌؤتًضع خبرا جمل -س :  
 لٌس المسلمون ...................... –ظل المهندسون ...................           

 علم

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 الطٌور

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 أثنى

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

 

الجملة: 

 قاصًدا
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( ولد ببنً سوٌف ، وتعلم فً  889ٔ – 8ٕ8ٔالشاعر محمد عثمان جالل ) -:الشاعربتعرٌف ال
شعاره التً كتبها لألطفال وكان من مدرسة األلسن بالقاهرة ، واشتغل بالترجمة والكتابة واشتهر بؤ

 . ظرفاء عصره 

لخٌٛح : حٌمٕخػش وِٕ ال ٠فٕٝ ، ٚحٌؼِ فٟ حٌمٕخػش ، ٌٚىٓ رؼٞ حٌٕخّ ٠يفؼُٙ حٌطّغ ٚحٌـ٘غ اٌٝ  طمي٠ُ :

حٌَغزش فٟ حٌلٜٛي ػٍٝ وً ٟٗء ىفؼش ٚحكيس ، ف١ىْٛ ١ٜٔزُٙ حٌلَِخْ ٚحٌٕيَ ٠ٚظ٠ق ٌ٘ح ِٓ حٌٕٚ 

 ح٢طٟ : 

 خكزٙخ حٌؼُٛ ٚحالكظ١خؽ ٌٍٕخّ ـ حٌيؿخؿش طىفٟ ٛٔ

 طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ حٌلخؿش وـخْ حٌـزو١ـً ػـٕـيٖ ىؿخؿش

 ٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِـٓ ً٘ـذ فٟ وً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ

 ـ حٌطّغ ٚٓٛء حٌظَٜف ٕ

 ٚأٔــٗ ٠ـِىحى ِــٕــٗ ػـــــــِح فـظـٓ ٠ـِٛـــخ أْ فـ١ـٙـخ وِٕح

 ٟ ٠ــّـ١ـٕـٗ ٓـىـ١ــٓٚوــخْ ف فـمـزـٞ حٌـيؿـخؿـش حٌّٔى١ٓ

 اً ٘ـٟ وـخٌيؿـخؽ فٟ ك٠َطٗ ٚٗـمــٙـخ ٜٔفـ١ٓ ِـٓ غفٍظٗ

 ـ ػخلزش حٌطّغ حٌؤَحْ ٚحٌٕيَ ٖ

 رً ػـظّش فٟ كـَٖ ١َِِــش ٌٚـُ ٠ـــي وـٕـِح ٚال ٌـمـ١ــــٗ

 ٟـ١ـغ ٌإلٔٔـخْ ِـخ لـي ؿّـؼخ فـمــخي الٗـه رـؤْ حٌـطـّـؼــخ

 ٙخَِحىف حٌىٍّش َِحىفٙخ حٌىٍّش

 لٛس ٚحٌَّحى غٕٝ  ػِح  حٌِِٓ  حٌيَ٘ 

 لطؼٙخ ٗمٙخ وَحِش ٚلٛس ٚحٌَّحى رٙخ غٕٟ ػِ

 أِٔه لزٞ ػٍٝ حٌٕفْٗيس حالكظ١خؽ  َٗ حٌلخؿش

 فٕخء ر١ظٗ ك٠َطٗ اىٍحوٗؿٍٙٗ ٚلٍش  غفٍظٗ

 ٍِمخٖ ١َِِش ِخ ٠ؼـذ ٌؼظّظٗ حٌؼـذ

 حٔم٠ٟ َِ كٔذ أٚ طٛلغ ظٓ

 حٌـ٘غ حٌطّغ حٌّخي حٌىؼ١َ ِـٙٛي حٌّٜيٍ ٌم١ٗ

 ٠ِخى٘خ حٌىٍّش ٠ِخى٘خ حٌىٍّش

 ـ فمَح أٚ ا٘خٔش الً ػِ حٌى٠َُ حٌزو١ً

 ـ أ١ٍك طَن لزٞ أٚؿي ١ٟغ

 ٠فمي ٠ـي  طؼُٖٛ طىف١ٗ 

 ٠م١ٓ ٗه طّٕؼٗ طؼط١ٗ

جاجة :   ثالثالدرس ال اع والدَّ مَّ  الطَّ
 للشاعر / محمد عثمان جالل                         

 نصوص 
    طرابف و نوادر: ثانٌةالوحدة ال
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 -أضواء على األبٌات:
الشاعر ٌدعو إلً القناعة وٌنصح بعدم الجشع ألنه ٌإدي إلً الحرمان ، وٌتضح هذا من خالل قصٌدته إذا 

كل ٌوم بٌضة من ذهب ، وهذه البٌضة كانت تغنٌه شر  أنه ٌقص أن بخٌال كان عنده دجاجة تبٌض له
الحاجة ، ولكن طمعه سول له أن الدجاجة ملٌبة بالبٌض الذهبً ، فؤمسك بها وشقها نصفٌن أمال فً أن 

 نفسه وقال إن الطمع ضٌع كل شًء ٌحصل علً الذهب ، لكنه لم ٌحصل علً شًء إال موت الدجاجة ، فالم

 مواطن الجمال
  ٓشخص ٌمد ٌد العون لصاحبه وٌجعله غنٌابلدجاجة ل تصور -شر الحاجة :دجاجة تكفٌه 

 : قٌمة ما كانت تمنحه الدجاجة تدل على، و كلمة العجب  ٌعطىمادٌاً صور العجب شٌبا  -تعطٌه العجب 
  ٓبخٌل الطماع لل

 تعبٌر ٌدل علً إصراره علً ذبح الدجاجة . -: قبض الدجاجة المسكٌن 

  صور الطمع شخصا ٌضٌع على اإلنسان خٌرا كثٌرا. -ما قد جمع :الطمع ضٌع لإلنسان 

 تنوع النفً ب ) لم / ال ( لتؤكٌد الفكرة . -: لم ٌجد كنزاً وال لقٌه 

 تعبٌر ٌوضح الخسارة التً أصبح فٌها الطماع البخٌل  -: عظمة فً حجره مرمٌة. 

 : ا ٌتزود به اإلنسان . ٌزداد عًزا ًٌ  صور العز شًٌبا ماد

 توحً بالغفلة وعدم اإلدراك لما ٌفعل .ته غفل : 

 : توحً بخطؤ االعتقاد وسوء التقدٌر .  ظن 

  بٌنهما تضاد ٌوضح المنى وٌقوٌه .   جمع  : -ضٌع 

 -أسبلة مجاب عنها :
 ألنها كانت تبٌض له بٌضة من ذهب .ج :  لماذا كانت الدجاجة تكفً البخٌل الحاجة للناس ؟ -ٔ

 ظن أن الدجاجة بداخلها كنز أو لقٌة .ج :  خٌل ؟ما الذي ظنه الب -ٕ

 النتقال حاله من الغنى للفقر والحاجة ج :  ؟ لما أطلق الشاعر على البخٌل لفظ المسكٌن -ٖ

 قتله للدجاجة التً كانت سبب غناه لظنه بوجود كنز فٌها ج :  ما الذي حول حال البخٌل من الغنى للفقر؟ -ٗ

 بٌضة من ذهب . تعطٌه كل ٌوم كانت ج :  اجة للبخٌل ؟ماذا كانت تعطً الدج – ٘

 ؟ ج : كانت تكفٌه الوز واالحتٌاج للناس فقد أغنته عنهم .  ما قٌمة الدجاجة لصاحبها – ٙ

 ج : ألنه ظن فً غفلته وطمعه أن الدجاجة تحمل فً بطنها كنزا أو لقٌة .لماذا ذبح البخٌل الدجاجة ؟  -7

 ج : وجدها دجاجة مٌتة ال ٌنتفع بها . جاجة بعد أن شقها نصفٌن ؟كٌف وجد البخٌل الد – 8

 ج : الطمع ٌضٌع على اإلنسان خٌرا كثٌرا .  ما عاقبة الطمع على اإلنسان ؟ -9

. ج : الطمع ٌقل ما جمع مقولة توضح عاقبة الطمع  الطمع ٌقل ما جمع بٌن عالقة هذه المقولة بالنص – ٓٔ
 طمع الخٌر الكثٌر لى اإلنسان .  ونتٌجة الجشع حٌث ٌضٌع ال

 حٌمٕخػش حٌطّغ ػٍّٗ أٚ ٠مظظٗ غفٍظٗ

 ٠ٕمٚ ٠ِىحى ٍٚٛٙخ ٗمٙخ

 حٌـّغ حٌىٍّش حٌـّغ حٌىٍّش

 زوالءحٌ حٌزو١ً ٓىخو١ٓ ٓى١ٓ

 ٗىٛن ٗه ىؿخؿخص أٚ ىؿخؽ ىؿخؿش

 وُٕٛ وِٕ حٌيٍ٘ٛ أٚ حألىَ٘ حٌيَ٘

 حٌلخؿخص حٌلخؿش حٌّٔخو١ٓ حٌّٔى١ٓ
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 -: من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
 طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ حٌلخؿش وخْ حٌـزو١ً ػٕيٖ ىؿخؿــــــش

 ٚ٘ٝ طــز١ٞ ر٠١ش ِٓ ً٘ذ فٝ وً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ

 ٚأٔٗ ٠ـــــِىحى ِٕٗ ػــــــــــِح فــظٓ ٠ـِٛـــــخ أْ ف١ٙخ وِٕح

 غذاء ( –غنى  –قٌمة   (  عزا ( :( مرادف  -ٔاألقواس فٌما ٌلى :            بٌن مما تخٌر الصواب أ(

 حجج ( –حاجات  –جمع ) حاجة ( : ) حجاج  -ٖالرحٌم (     –العزٌز  –الكرٌم  البخٌل ( : ) ( مضاد -ٕ
 ماذا أعطت الدجاجة للطماع ؟                                              ب(
 ؟                                                           رأٌك فى اإلنسان الطماع ؟ وما عاقبته ما جـ( 
 ما الجمال فى قول الشاعر : " تكفٌه شر الحاجة " . ؟ د(

 ٚأٔٗ ٠ِىحى ِٕٗ ػـــِح فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙــخ وِٕح

 ٚوخْ فٝ ١ّ٠ٕٗ ٓى١ٓ فمزٞ حٌيؿخؿش حٌّٔى١ٓ

 المنزلة [ –الجاه  –" عزا " المراد : ] الغنى  -ٔمما ٌؤتى من بٌن القوسٌن :       أ( تخٌر الصحٌح لكل
 ٌمنٌات [ –أٌمان  –جمع " ٌمٌن " : ] مٌامن  -ٖأمسك [          –أطلق  –مضاد " قبض " : ] حصل  -ٕ        

 ب( ماذا قال البخٌل بعد أن وجد الدجاجة مٌتة ال ٌنتفع بها ؟
 هذه الحكاٌة ؟ وما الجمال فى التعبٌر التالى " ٌزداد منه عزا " ؟  جـ( ماذا تعلمت من
 حٌلخؿش َٗ حٌيَ٘ ١ٛي طىف١ٗ ىؿخؿــــــش ػٕيٖ حٌزو١ً وخْ

َّ  ٠َٛ وً فٝ  ً٘ــذ ِٓ ر٠١ش طز١ٞ ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٗ ِ

 ) أكمل ( ..............: ............... " البخٌل" مضاد ............................. ، " الحاجة شر " أ( معنى
 ؟                                                  بالدجاجة البخٌل فعل ماذا  )ب

 ؟ الطمع نتٌجة ما ) جـ
 ؟) الحاجة شر تكفٌه ( الشاعر قول فى الجمال ما ) د

 حٌلخؿش َٗ حٌيَ٘ ١ٛي طىف١ٗ ىؿــخؿش ػٕيٖ حٌزو١ً وخْ

 ً٘ـــذ ِٓ ر٠١ش طز١ٞ ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٗ ٠َٛ وً فٝ

 والنهار ( اللٌل اللٌل ، الزمن ، ( الدهر ( : ( مرادف -ٔ  : ٌلى  فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر ) أ
 ، الكرٌم ( الشرٌف العظٌم ، البخٌل ( : ) ( مضاد -ٕ                                                                       

 ؟              الطمع نتٌجة وما ؟ بالدجاجة البخٌل فعل ماذا  )ب

 . " الحاجة شر تكفٌه دجاجة "  الشاعر قول فى الجمال وضح  )جـ

 حٌلخؿش طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ وخْ حٌزو١ً ػٕيٖ ىؿخؿــــــش

 ً٘ــذ ٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِٓ فٟ وً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ

 ِٕـــــٗ ػِح ــٗ ٠ِىحىٚأٔـــــــ فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙخ وٕــــــــِح

 .....................هو الشاعر   أ( أكمل ما ٌؤتى: قابل األبٌات
 : ب( اختر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن لما ٌؤتى 

 ( خلٌط بٌن الواقع والخٌال -واقعٌة -ٌروى الشاعر لنا فى هذا النص حكاٌة : )خٌالٌة  - 
        . هذه المقولة بالنص الذى درسته جـ( " الطمع ٌقل ما جمع " بٌن عالقة

 الجمال فى استخدام الشاعر ) تعطٌه العجب ( ؟ د( ما
 حٌلخؿش َٗ حٌيَ٘ ١ٛي طىف١ٗ ىؿخؿــــــش ػٕيٖ حٌزو١ً وخْ

ََّ  ٠َٛ وً فٟ  ً٘ـــذ ِٓ ر٠١ش طز١ٞ ٟٚ٘ حٌؼـذ طؼط١ٗ ِ

 ؟              " العجب " معنى وما ؟ " البخٌل " مضاد ما أ(

 . وضحه جمٌل ، تصوٌر العبارة فً ) الحاجة شر تكفٌه دجاجة ( ب(
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  . ٌفنى ال كنز   القناعة -ٔأمام العبارة الخطؤ  :  × ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( جـ( ضع عالمة ) 
ٌِّع الطمع -ٕ  . إبراهٌم حافظ النص قابل -ٖاإلنسان                                                  ٌجمعه ما كل ٌض

 طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ حٌلخؿش وخْ حٌزو١ً ػٕيٖ ىؿــــــخؿش

 ٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِٓ ً٘ــذ فٝ وً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ

 أ ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
 االكتفاء ( -قلة االحتٌاج  -المراد بـ " شر الحاجة " : ......... ) شدة االحتٌاج  -ٔ  

 الدهور ( -الدهر  -ر " : .................... ) الدهار جمع " الده -ٕ    
 ب( اشرح البٌتٌن السابقٌن بؤسلوبك .  

 جـ( ما الجمال فى قول الشاعر " تعطٌه العجب " ؟
 د( ما نتٌجة الطمع كما فهمت من خالل دراستك لهذا النص ؟

 طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ حٌلخؿش وخْ حٌزو١ً ػٕيٖ ىؿــــــخؿش

 ٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِٓ ً٘ــذ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ فٝ وً ٠َٛ

 معنى العجب : ما ٌعجب لعظمته  )   ( -ٔ)×( :      أو √ ( أ( ضع عالمة ) 
 جمع ٌوم : أٌام )   ( -ٖمضاد البخٌل : الشحٌح  )   (                       -ٕ    

 فرعونٌة ( –خٌالٌة  –........... ) حقٌقة حكاٌة البخٌل والدجاجة ...... -ٔب( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :   
 ٌستمر ( –ٌنفع  –القناعة كنزا ال .................. ) ٌفنى  -ٕ                                                  

 جـ( اكتب البٌت الذى ٌوضح قٌمة ما كانت تعطٌه الدجاجة لهذا الطماع البخٌل من البٌتٌن السابقٌن .     
 اقترح عنوانا آخر للنصد(   

 ٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِٓ ً٘ذ فٝ وً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ

 وِٕح ٚأٔٗ ٠ِىحى ِٕٗ ػــــِح فظٓ ٠ِٛخ أْ ف١ٙــــــــــــــــخ

 صحة [ –غنى  –المراد بـ " عزا " :      ] معرفة  -ٔأ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :      
 الغنى [ –الكرٌم  –مضاد " البخٌل " :     ] المسرف  -ٕ                                              

 ب( ماذا تعلمت من هذا النص ؟                           
 جـ( " تعطٌه العجب " ما الجمال فى هذا التعبٌر ؟ وعالم ٌدل ؟ 

 طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ حٌلخؿش وخْ حٌزو١ً ػٕيٖ ىؿخؿـــــــش

 ٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِٓ ً٘ــذ ً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذفٝ و 

 ( التقدم –ما ٌعجب لعظمته  –معنى العجب : ) التفوق  -ٔ     أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌؤتى :
 (  العظٌم –الكرٌم  –مضاد البخٌل : ) الحلٌم  -ٕ                                                       

 كانت الدجاجة تكفى البخٌل شر الحاجة ؟ وما الذى فعله بها ؟  ب( لماذا 
 جـ( ) دجاجة تكفٌه شر الحاجة ( بٌن الجمال فى هذا التعبٌر

 حٌلخؿش َٗ حٌيَ٘ ١ٛي طىف١ٗ ىؿخؿــــــش ػٕيٖ حٌزو١ً وخْ

 ً٘ـــذ ِٓ ر٠١ش طز١ٞ ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٗ َِ ٠َٛ وً فٝ

 .                                 تعبٌرك من جملتٌن فى ) هرالد ( ومعنى ، ) البخٌل ( جمع هات ) أ

 . بؤسلوبك البٌتٌن اشرح ) ب 
 ؟ ) الحاجة شر تكفٌه دجاجة (  : قوله  فى الجمال ما  )جـ

 حٌلخؿش َٗ حٌيَ٘ ١ٛي طىف١ٗ ىؿخؿـــــــــش ػٕيٖ حٌزو١ً وخْ

 ً٘ــذ ِٓ ر٠١ش طز١ٞ ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٗ َِس ٠َٛ وً فٝ

 ػــــــِح ِٕٗ ٠ـِىحى ٚأٔــــــــٗ وِٕح ف١ٙــــــخ أْ ِــــخ٠ٛ فظٓ

 ؟                           " عزا " : مضاد وما ؟ " العجب " : معنى ما ) أ

 ؟ له تعطٌه كانت الذى وما ؟ البخٌل عند كان الذى ما ) ب
 ؟            " الحاجة شر تكفٌه دجاجة " الشاعر قول فى الجمال ما  )جـ
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 ؟ الطمع عاقبة ما ) د 
ًٌ  وخْ  حٌلخؿش َٗ حٌيَ٘ ١ٛي طىف١ٌٗ  ىؿخؿــــــش ػٕيٖ حٌزو١

َ وً فٝ ٌٛ ٌٞ  ٚ٘ٝ حٌؼـذ طؼط١ٌٗ  َِ ٠  ً٘ـــذ ِٓ ر٠ٌ١ش طز١

  : ٌلى لما القوسٌن بٌن مما الصواب تخٌر ) أ
 الكرٌم  ( ، العظٌم  ، ) الحلٌم  البخٌل  " :  " مضاد -ٕالتقدم (   لعظمته ، ع جب ما التفوق ، العجب " : ) " معنى -ٔ
 ؟ معها فعله الذى وما ؟ الحاجة شر البخٌل   تكفى الدجاجة كانت لماذا ) ب
 . التعبٌر   هذا فى الجمال بٌن   " الحاجة شر تكفٌه دجاجة جـ(

 طىف١ٗ ١ٛي حٌيَ٘ َٗ حٌلخؿش وخْ حٌزو١ً ػٕيٖ ىؿخؿــــــش

 ً٘ــذٚ٘ٝ طز١ٞ ر٠١ش ِٓ  فٝ وً ٠َٛ َِ طؼط١ٗ حٌؼـذ

  : ٌلى لما القوسٌن بٌن مما الصواب تخٌر ) أ
 الحقٌر ( –الكرٌم  –البخٌل " : ) العظٌم  " مضاد -ٕأشرار (            –شرٌر  –شر " : ) شرور  " جمع   -ٔ
 ماذا فعل البخٌل فى الدجاجة ؟                                  ) ب
 شر الحاجة " . ؟ما الجمال فى قول الشاعر : " تكفٌه  جـ(

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         عابلة الكلمة -ٔأكمل : 

 
  ـ خرٌطة الكلمةٕ                                         شبكة الكلمة -ٔأكمل : 

 

دْ  ـ    :خط تحته ما َمْعَنى َحدِّ
 الولد إلى المدرسة  . ذهب.        ـ   ذهبـ اشترى الرجل خاتًما من 

 ـ خرٌطة الكلمة ٕعابلة الكلمة                             -ٔأكمل : 

 

ةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّلِ ـ  ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 ـ االَبِخٌلُ ..................................   ..................................(.الّدَجاَجةُ ) -

 
 

 مرّ 

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 كنًزا

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 كان

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:.............النوع

................... 

المضاد:..........المرادف:.........

 الجملة: .....................................................................

 شر الحاجة 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 غفلته

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

..................................................................... 

 البخٌل
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 مرٌم تحث زمالءها على العمل الطٌب -ٔ
 7ٖ٘7٘جلست مرٌم مع أصدقابها فً المدرسة ، وقالت لهم إنها سوف تقوم بزٌارة إلً مستشفً" 

" مع والدٌها ٌوم الخمٌس القادم ، ألنه عطلة رسمٌة ، وسوف تؤخذ معها بعض الهداٌا لألطفال ، 
أن تقوم كل واحدة منهن بزٌارة مماثلة علً  وعرضت علٌهم الفكرة ، فرحبوا بها جمٌعا واقترحوا

 ٓٓمدي األسابٌع الثالثة القادمة 

 مرٌم فى المستشفى -ٕ
فً صباح ٌوم الخمٌس ، توجهت مرٌم فً صحبة والدٌها ، ومعها بعض الهداٌا الً المستشفً ، 

 ٓٓالمكان هادئ تماما  ٓٓالطرقات واسعة ونظٌفة  ٓٓالذي وجدته غاٌة فً الجمال والنظام 
  ٓٓحجرات المرضً الزجاجٌة مجهزة بؤحدث األجهزة الطبٌة 

 مفاجؤة فاطمة -ٖ
تعطً هدٌة لكل مرٌض  وكانت ٓٓكانت مرٌم تنتقل بٌن ردهات المستشفً ، تزور األطفال المرضً 

 ٓٓتسؤل عن أحواله ، وتمنحه ابتسامة لعلها تخفف مما ٌشعر به من آالم وتعب ٓٓتدخل حجرته 
من خلف الزجاج ، مرٌضة جالسة فً هدوء ، فوق سرٌرها ، وقد ضمت ركبتٌها وفجؤة لمحت مرٌم 

لم تصدق مرٌم عٌنٌها  ٓٓإلً أسفل ذقنها ، متطلعة إلً جدران حجرتها فً المستشفً ، فً شرود 
نها انتقلت إلً أإنها فاطمة زمٌلتها فً المدرسة ، منذ العام الماضً ، والتً كانت مرٌم تعتقد  ٓٓ

  ٓ؛ فهً لم ترها منذ بداٌة الدراسة مدرسة أخري 

 فاطمة تفرح بزمٌلتها -ٗ
صدٌقتً " فاطمة " العزٌزة ! لم أتوقع أن  ٓٓفتحت مرٌم باب الحجرة بهدوء ، قابلة : " فاطمة" 

كٌف حالك ؟منذ متً وأنت هنا ؟!رفعت المرٌضة رأسها ناحٌة الصوت ، وهبت من  ٓٓأراك هنا 
؟ثم اندفعت كل منهما نحو األخرى ، فً  ٓٓماذا تفعلٌن هنا  ٓٓ! سرٌرها واقفة : " من ؟!مرٌم !

عناق طوٌل ، ودار بٌنهما حوار ممتد ، بدأته " فاطمة " بقولها : " أحمد هللا علً ما أنا فٌه 
  ٓٓ"وختمته مرٌم بقولها : " سؤزورك األسبوع القادم إن شاء هللا ٓٓٓٓ

 ـ مرٌم تسؤل الطبٌب عن أحوال مرٌم ٘
ٌِٕ ِٕظٜف حإلؿخُس ح١ٌٜف١ش  ٠ُ ِٓ حٌطز١ذ حٌّؼخٌؾ أْ فخ١ّش أ١ٛزض رٌٙح حٌَّٝ حٌوط١َ ،ػَفض َِ

 ٓحٌّخ١ٟش ، ٚطٔخءٌض ٠َُِ : " ٌُ طغ١َ ٗىٍٙخ ٘ىٌح ، ٚطٔخل٢ ِؼظُ ٗؼَ ٍأٓٙخ ؟ "

طؤهٌ٘خ فخ١ّش أػٕخء  ٝأؿخرٙخ حٌطز١ذ : " اْ ٌ٘ح ٠ليع غخٌزخ ٔظ١ـش طٕخٚي حألى٠ٚش حٌم٠ٛش حٌّفؼٛي ، حٌظ

 . ؼالؽ "حٌ

  ٟٗء ..ٍغُ وً  ، فمخٌض ٠َُِ : " حٌلّي هلل أْ فخ١ّش ِخ ُحٌض ؿ١ٍّش حٌّالِق

 ٠مظَف أْ طٍِٚ فخ١ّش حٌّيٍٓش  طز١ذـ حٌٙ
لخي حٌطز١ذ ِزظّٔخ : " ٌٓ طّٔق .   " ٓٛف أؿؼً وً طال١ٌِ حٌفًٜ ٠ؤطْٛ ٠ٌِخٍطٙخ حألٓزٛع حٌمخىَ

 ". ف٠ًحلظَحف أ ػٕيٞ .. رىً ٌ٘ح حٌؼيى ٝاىحٍس حٌّٔظ٘ف

أٔٗ ِٓ حألف٠ً ٌؼالؽ "فخ١ّش" أْ  ٜ" أٍ أؿخرٙخ حٌطز١ذ : ؟ " ٜٓؤٌظٗ ٠َُِ :" ِٚخ حلظَحكه ٠خ ١ٓي

فمي الكظض ٌِٕ فظَس أْ حٓظـخرظٙخ ٌٍؼالؽ ٌُ طؼي ل٠ٛش وّخ وخٔض ِٓ ..  ٠ٌِخٍطىُ فٟ حٌّيٍٓش ٝطٌ٘ذ ٘

    البٌضاء القبعات : لثالثةالوحدة ا زٌارة و مفاجؤة   الدرس األول :  
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 حٌفَكش ػٕيِخ ٚؿيطه أِخِٙخ ٚلي ٍأ٠ض وُ أَٗق ٚؿٙٙخ رز٠َك .. ٚأٔٙخ ىحثّخ ٗخٍىس ٚ ٛخِظش .. لزً

." 

 َِحىفٙخ حٌىٍّش َِحىفٙخ حٌىٍّش

 كي٠غ كٛحٍ ػيَ حٌظَو١ِ َٗٚى

 ٠ٛ١ً ِّظي ٚلفض رَٔػش ٘زض

 ٛخالص ٍى٘خص حِظيحى -ِيحٍ  ِيٞ

 أؿخُس ػطٍش طٕظَ رظَو١ِ ِظطٍؼش

 ليِض ػَٟض طٕظَ رظَو١ِ طٛؿٙض

 َِحفمش ٛلزش حطـٙض رَٔػش حٔيفؼض

 طظٓ ميطؼظ ِظ٘خرٙش ِّخػٍش

 أٔٙظٗ هظّظٗ ٍأص ٌّلض

 حٌ٘ىً حٌّالِق أىٍوض ػَفض

 ر٘ؤْ روٜٛٙ أٛزلض ِٜخرش أ١ٛزض

 ٍُٓ ػ١ٍٗ ٛخفلٗ ظَٙص ػ١ٍٗ حٌفَكش أَٗق ٚؿٙٙخ

 حٓظَّ ِخ ُحي غ١َ ِٕظزٙش ٗخٍىس

 حطـخٖ ٔلٛ حٌظؤػ١َ حٌّفؼٛي

 حٌطَلش حٌَى٘ش ٓخوظش ٛخِظش

 ٠ِخى٘خ حٌىٍّش ٠ِخى٘خ حٌىٍّش

 ٍحكش طؼذ ر٘يسٍف٠ٛح  ٍكزٛح

 ِِػؾ ٘خىة حٌٔخرمش حٌمخىِش

 هٍض حِظألص لٌٍس ٔظ١فش

 ِؼخفٟ ٠َِٞ طَحؿؼض حٔيفؼض

 ط٠ِي طوفف طىخٍٓض ٘زض

 أك١خٔخً  ىحثّخً  ٔخىٍحً  غخٌزخً 

 ؿَأس كَؿخً  أٓٛأ أف٠ً

 ؿخكيس ٗخوَس رخ١الً  كمخً 

 طؼـِ طٔظط١غ ِظ١مظش ٗخٍىس

 تح١ٌٔ حٌَحثغ ػخرٔخً  ِزظّٔخً 

 -عنها :أسبلة مجاب 

المكان ، الطرقات واسعة ونظٌفة ، وجدته غاٌة فً الجمال والنظام ج :  كٌف وجدت مرٌم المستشفى ؟ -ٔ
 . حجرات المرضً الزجاجٌة مجهزة بؤحدث األجهزة الطبٌة ، هادئ تماما 

سة ج : وجدت صدٌقتها فاطمة التً كانت تظن أنها انتقلت إلى مدر ما المفاجؤة التً وقعت لمرٌم ؟ -ٕ
 أخرى بالمستشفى .
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، وقد ودتها  7ٖ٘7٘ج : قابلتها فً مستشفى  أٌن قابلت مرٌم صدٌقتها فاطمة ؟ وبم وعدتها ؟ – ٖ
 بزٌارتها األسبوع القادم .

 لألطفال المرضى  معها بعض الهداٌاج : كان  ما الذي كان مع مرٌم عند زٌارتها المستشفى ؟ -ٗ

،   7ٖ٘7٘ زٌارة مستشفً وعرضت علٌهمج :  وماذا اقترحوا ؟  ماذا عرضت مرٌم على أصدقابها ؟ -٘
 ٓواقترحوا أن تقوم كل واحدة منهن بزٌارة مماثلة علً مدي األسابٌع الثالثة القادمة 

تعطً هدٌة لكل مرٌض تدخل  و، تزور األطفال المرضً ج : كانت  كٌف تعاملت مرٌم مع األطفال ؟  -ٙ
 . ه ابتسامة لعلها تخفف مما ٌشعر به من آالم وتعبتسؤل عن أحواله ، وتمنحوحجرته 

تعطً هدٌة لكل مرٌض تدخل  و، تزور األطفال المرضً ج : كانت  ماذا كانت تفعل مرٌم مع المرضى ؟  -7
  تسؤل عن أحواله ، وتمنحه ابتسامة لعلها تخفف مما ٌشعر به من آالم وتعبوحجرته 

 . ألنه عطلة رسمٌة: اختارت مرٌم ٌوم الخمٌس ج  لماذا اختارت مرٌم ٌوم الخمٌس ؟ – 8

 . تؤخذ معها بعض الهداٌا لألطفالج : قررت مرٌم أن تؤخذ معها  ماذا قررت مرٌم أن تؤخذ معها ؟ – 9

لمحت مرٌم من خلف الزجاج ، مرٌضة جالسة فً هدوء ، ؟ ج : ماذا لمحت مرٌم من خلف الزجاج  – ٓٔ
لً أسفل ذقنها ، متطلعة إلً جدران حجرتها فً المستشفً ، فً شرود فوق سرٌرها ، وقد ضمت ركبتٌها إ

 . إنها فاطمة زمٌلتها فً المدرسة، 

فهً لم ترها ، انتقلت لمدرسة أخرى  فاطمة  ألنها كانت تظن أن ج :لماذا لم تصدق مرٌم عٌنٌها ؟  -ٔٔ
  منذ بداٌة الدراسة ولم تظن أنها مرٌضة .

المكان غاٌة فً الجمال والنظام * الطرقات واسعة  ج :   من الدرس . صف المستشفى كما فهمت -ٕٔ
 ونظٌفة*المكان هادئ تماما *حجرات المرضً الزجاجٌة مجهزة بؤحدث األجهزة الطبٌة .

كانت تزور المرضً وتوزع علٌهم :   جردهات المستشفى ؟ بٌنتتنقل  وهً ماذا كانت تفعل مرٌم  -ٖٔ
 .الهداٌا وتمنحهم ابتسامات 

رأت مرٌم زمٌلتها فاطمة بٌن ج : ما المفاجؤة التً كانت تنتظر مرٌم وهً تتنقل فً المستشفى ؟ -ٗٔ
 المرضى .

مرٌضة جالسة فً هدوء ، فوق سرٌرها ، وقد ضمت ركبتٌها ج :  صف حال فاطمة كما رأتها مرٌم ؟ -٘ٔ
 .إلً أسفل ذقنها ، متطلعة إلً جدران حجرتها فً المستشفً ، فً شرود 

بدأته " فاطمة " بقولها : " أحمد هللا ج :    وبم انتهى ؟ بٌن الصدٌقتٌن ؟  بؤي شا بدأ الحوار الطوٌل -ٔٙ
 علً ما أنا فٌه "وختمته مرٌم بقولها : " سؤزورك األسبوع القادم إن شاء هللا".

ة علً زمٌلتها خرجت مرٌم من الحجرة حزٌنج :  ؟ما حال مرٌم وأمها عند خروجها من عند فاطمة  -7ٔ
 إلً حٌث كان والدها ٌنتظرها ، ووالدتها واقفة وقد امتألت عٌناها بالدموع .

 .أصٌب منتصف األجازة الصٌفٌة الماضٌة  ج :  متى أصٌبت فاطمة بهذا المرض ؟ -8ٔ

 إن هذا ٌحدث غالبا نتٌجة تناول األدوٌة القوٌةج : لم تغٌر شكل فاطمة وتساقط معظم شعر رأسها ؟ -9ٔ
 المفعول التً تؤخذها فاطمة أثناء العالج . 

 نوت أن تجعل كل تالمٌذ الفصل ٌؤتون لزٌارتها األسبوع القادم ج  ؟ أن تفعل مرٌم نوت  ماذا -ٕٓ

 أن تذهب فاطمة بنفسها لزٌارتهم بالمدرسة .ج :    الطبٌب ؟ الذي عرضه  قتراحاالما  -ٕٔ

 ج:  توجهت إلى الطبٌب المعالج . طمة ؟إلى أٌن توجهت مرٌم بد زٌارتها لفا -ٕٕ

 ج  : أشرق وجهها ببرٌق الفرحة وزادت استجابتها للعالج . كٌف تؤثرت فاطمة بزٌارة مرٌم لها ؟ – ٖٕ

 -: من واقع االمتحانات ابن عاصم مناقشة 

 ـّخي ٚحٌٕظخَ . "" طٛؿٙض ٠َُِ فٝ ٛلزش ٚحٌي٠ٙخ ، ِٚؼٙخ رؼٞ حٌٙيح٠خ اٌٝ حٌّٔظ٘فٝ ، حٌٌٜ ٚؿيطٗ غخ٠ش فٝ حٌ

 أ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :
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 الفوضى [ -االستهانة  -مضاد النظام : ] الكسل  -ٕعالٌة [                -منتهى  -معنى غاٌة : ] مرتفعة  -ٔ  

           ب( وجدت مرٌم المستشفى غاٌة فى الجمال والنظام . اذكر ما ٌدل على ذلك .             
 جـ( ما الذى فوجبت به مرٌم ؟

) طٛؿٙض ٠َُِ فٝ ٛلزش ٚحٌي٠ٙخ ِٚؼٙخ رؼٞ حٌٙيح٠خ اٌٝ حٌّٔظ٘فٝ حٌٌٜ ٚؿيطٗ غخ٠ش فٝ حٌـّخي ٚحٌٕظخَ . 

 حٌطَلخص ٚحٓؼش ٚٔظ١فش حٌّىخْ ٘خىة طّخِخ كـَحص حٌَّٟٝ حٌِؿخؿ١ش ِـِٙس رؤكيع حألؿِٙس حٌطز١ش(

 انتظرت( -ذهبت   -أ( مرادف توجهت ............. ) فرحت   -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن: -ٔ

 -الجاهز  -طوٌلة(  جـ( مفرد األجهزة ............ ) الجهاز   -قصٌرة  -ب( مضاد واسعة  ............ ) ضٌقة 
 الجهٌز (

 أمام العبارة التالٌة :  )×( أو عالمة )√( ضع عالمة  -ٕ
 ن أن تصحب أحدا      زارت مرٌم المستشفى بمفردها دوـ ٔ

 صف هذا المستشفى من خالل قراءتك للفقرة السابقة . -ٕ

فٝ ٛزخف حٌو١ّْ طٛؿٙض "٠َُِ"فٝ ٛلزش ٚحٌي٠ٙخ ِٚؼٙخ رؼٞ حٌٙيح٠خ اٌٝ حٌّٔظ٘فٝ حٌٌٜ ٚؿيطٗ غخ٠ش فٝ 

 حٌـّخي ٚحٌٕظخَ حٌطَلخص ٚحٓؼش ٚٔظ١فش حٌّىخْ ٘خىة طّخِخ  "

............... ومفرد الطرقات .............. وجمع المستشفى أ(  أكمل ما ٌؤتى : معنى غاٌة ....
........................ 

 ب( كٌف وجدت مرٌم المستشفى ؟ وكٌف كان استعداد المستشفى لعالج المرضى ؟

 جـ(  ماذا فعلت مرٌم بعدما دخلت المستشفى وتنقلت بٌن ردهاتها ؟

ِغ ٚحٌي٠ٙخ ٠َٛ حٌو١ّْ  5ٖ٘5ٌُ٘ٙ ٓٛف طمَٛ ر٠ِخٍس ِٔظ٘فٝ  ) ؿٍٔض ٠َُِ ِغ أٛيلخثٙخ فٝ حٌّيٍٓش ، ٚلخٌض

 حٌمخىَ ، ألٔٗ ػطٍش ١ٍّٓش ، ٚٓٛف طؤهٌ ِؼٙخ رؼٞ حٌٙيح٠خ ٌأل١فخي ( 

 ؟               (الهداٌا)؟ ، وما مفرد  (المدرسة )؟ ، وما جمع  ( تؤخذ) أ( ما مضاد 
 ب( لماذا اختارت مرٌم ٌوم الخمٌس ؟ 

 م أن تؤخذ معها ؟جـ( ماذا قررت مرٌ

وخٔض (٠َُِ ) طٕظمً ر١ٓ ٍى٘خص حٌّٔظ٘فٝ ، طٍِٚ حأل١فخي حٌَّٟٝ .. ٚوخٔض طؼطٝ ٘ي٠ش ٌىً ٠َِٞ طيهً كـَطٗ 

  طٔؤي ػٓ أكٛحٌٗ ، ٚطّٕلٗ حرظٔخِش ٌؼٍٙخ طوفف ِّخ ٠٘ؼَ رٗ ِٓ آالَ ٚطؼذ ... ٓٓ

                      (تعب  )، ومضاد كلمة  (ردهات ) اكتب مفرد كلمة  (أ 
 لماذا كانت مرٌم تنتقل بٌن ردهات المستشفى ؟ (ب 

 ماذا نتعلم من سلوك مرٌم ؟ (جـ 
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)د

 ) 
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دْ ) هـ (  نِ  فِى( َعاَدتْ ) َكلَِمة َمْعَنى َحدِّ ٌْ  :الُجْملََت

 .الَمْدَرَسةِ  ِمنَ  َمْرٌم َعاَدتْ * 
مُ  َعاَدتْ *  ٌَ  .الَمِرٌَضة َصِدٌَقتَها َمْر

 
  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمة عابلة -ٔأكمل : )د( 

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 .................................. القادمـ ا   ..................................(.المدرسة) -

 

 جلس

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 ( )د

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 عطلة
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  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمة شبكة -ٔأكمل : )د( 

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 .................................. الطرقاتـ    ..................................(.الهداٌا) -

 

ل١ً:٠خ ٍٓٛي  ٓحٌـٕش" َفشلخي ٍٓٛي هللا ٍٟٛ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ : " ِٓ ػخى ٠٠َِخ ، ٌُ ٠ِي فٟ هٌ :  ّ

 هللا ! ِٚخ هَفش حٌـٕش؟ لخي: ؿٕخ٘خ " 

 .ِؼٕٝ  ػخى ، هَفش ،  ؿٕخ٘خ    ؿّغ  حٌـٕش  -٘خص :أ( 

  الَ ٠َٗئخ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ  ؟ ِٚخ أػَ ًٌه ػٍٟ ح٠ٌَّٞ ؟ا –د 

 ِخ أػَ حٌؼًّ رٌٙح حٌلي٠غ ؟  –ؽ  

 هات خبراً جملة فعلٌة لكل مبتدأ : - س
 الهرم األكبر ....................... )ب( األزهار ..................)ج( الطابرة ..............)أ(  

 أدخل فعال ناسخا على الجمل االتٌة وغٌر ما ٌلزم  -ٔ:   س
     ناجحون.................. العاملون المجتهدون -ٕ المصرٌون محققون للنصر.................

 السابحات مسرورات فً األهرامات..........                                                                            -ٗ .......................  الطالبان رابعان .
 البنت مهذبة      .................. - ٙ          الفالح نشٌط     ......................... -٘ 

 أكمل كل جملة بما هو مطلوب : - س
 * صارت األشجار   ..... ) خبر شبه جملة (      * أصبح الشارع ...... ) خبر جملة اسمٌة (

 * صار الكمبٌوتر  ........) خبر جملة           * تظل الرٌاضة   ...... ) خبر مفرد  (
 المطلوب وغٌر ما ٌلزم  :ب أجب - س
 ة       ) حول الخبر إلى خبر مفرد *  ظل العلم فابدته عظٌم    
   كان الشهٌد ٌدافع عن وطنه  ) حول الخبر إلى  خبر مفرد  (*     
 ) حول الخبر إلى  خبر مفرد  (     أصبحت األم تدبر أعمالها*     
 
 

 مستشفى

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 النظام
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 هزَ ٓؼ١ي -ٔ

خٌٟ ، فٟ ِٕظٜف حألٓزٛع حٌظ ٌُٓ أكه ١ٗجخ ٌِِالثٟ ػٓ "فخ١ّش" ٚلٍَص أْ أٔظظَ ِخ ١ٓليع 

ىهٍض حٌّؼٍّش "وخ١ٍ١ِخ" اٌٟ حٌفًٜ ، لخٌض: " ٠ٔؼئٟ أْ أهزَوُ أْ ١ٍُِظىُ "فخ١ّش" ٓظؤطٟ رؼي 

غي ، فٟ ٛلزش ٚحٌيطٙخ ،اٌٟ حٌّيٍٓش ، أٔظُ ال طؼَفْٛ أٔٙخ ٠٠َِش ِٚم١ّش ٌِٕ فظَس رؤكي 

ّىٓ أْ ٔفؼً ٚلي حطًٜ رٟ حٌطز١ذ حٌّؼخٌؾ ، ٚطُ طَط١ذ وً ٟٗء ٌٌٖٙ ح٠ٌِخٍس ،فّخًح ٠ حٌّٔظ٘ف١خص

  ٌٙخ ؟"

 حٌِِالء ٠َطزْٛ ٠ٌٍِخٍس -ٕ

 لخي ٓخِق فَكخ :"ٓٛف ٔىْٛ ؿ١ّؼخ فٟ حٓظمزخٌٙخ ، ٠ّٚىٕٕخ أْ ٠ِٔٓ حٌفًٜ رَ٘حث٢ ٍِٛٔش "

ٚأٟخف أكّي :"٠ّٚىٕٕخ وٌٌه أْ ٔىظذ ٌٛكش طَك١ذ رٙخ ، ٌظَح٘خ ٟٚ٘ طيهً حٌفًٜ"ٚلٍض ، ٚحٔخ 

 ٓأؿخرض حٌّؼٍّش:"ٌٖ٘ ِ٘خػَ ١١زش ٙخ ِيٞ كزٕخ "أٗؼَ رٔؼخىس غخَِس: أٙخ فَٛش ٍحثؼش ٌٕظَٙ ٌ

فٟ  ٌمي أهزَٟٔ ١ز١زٙخ حٌّؼخٌؾ أْ ٠ُخٍطٙخ ٌٕخ ١ٓىْٛ ٌٙخ أػَ رخٌغ فٟ ػالؿٙخ " ٓػ١ٍٕخ رظ١٠ِٓ حٌفًٜ

وّخ  ٓٓح١ٌَٛ حٌظخٌٟ ، أٛزق حٌفًٜ ٠٘زٗ ٌٛكش ؿ١ٍّش ، طٍّئ٘خ حألٌٛحْ حٌِح١٘ش ، ٚحٌَ٘حث٢ حٌٍّٛٔش

ٚحطفمٕخ ِغ حٌّؼٍّش ػٍٟ أَِ ٓٓش"  "أ٘ال ره ٠خ فخ١ّش فٟ فٍٜه""فخ١ّـوظزٕخ ٌٛكش طَك١ذ ر

  ٓٓآهَ

 فًٜ حٌمزؼخص حٌز٠١خء -ٖ

ؿخء ٠َٛ ٠ُخٍس"فخ١ّش" ٚفٟ ريح٠ش حٌلٜش حٌؼخ١ٔش ، ّٓؼٕخ ىلش ػٍٟ رخد حٌفًٜ ، حٌٌٞ أهٌ ٠ٕفظق 

ٚطؼخٌض ٚفٟ حٌٍلظش ٔفٔٙخ ، ىٚٞ حٌظٜف١ك حٌلخٍ ،  ٓٓرز٢ء ٗي٠ي ، َٚٓػخْ ِخ أ١ً ٚؿٗ "فخ١ّش"

وخٔض حٌّفخؿؤس حٌَحثؼش حألٌٟٚ  ٓٓٚكيػض ِفخؿؤطخْ ١ٛٓٓلخص حٌظَك١ذ، ِؼزَس ػٓ ٓؼخىطٕخ رَإ٠ظٙخ

أْ طَحٔخ  ٓٓٚوخٔض حٌّفخؿؤس حٌَحثؼش حٌؼخ١ٔشٓٓأْ َٔٞ فخ١ّش، ٚلي حٍطيص لزؼش ر٠١خء ؿ١ٍّش ٌٍغخ٠ش

حطفك ػ١ٍٗ حٌطز١ذ ِغ  فمي وخْ ًٌه ِخ ٓٓ"فخ١ّش" ،ٚلي حٍطي٠ٕخ ؿ١ّؼخ لزؼخص ر٠١خء ِّخػٍش ٌمزؼظٙخ

 حٔٗ كمخ "٠َٛ ال ٠ٕٟٔ !!ِٓٓٚٓ ٠ِٛٙخ ، أٛزق حُٓ فٍٜٕخ "فًٜ حٌمزؼخص حٌز٠١خء"ٓٓحٌّؼٍّش 

 حٌّ٘خٍوش ٚحٌظؼخْٚ فٟ حٌو١َ ِٓ ّٓخص ح١ٌٍّّٔٓ -ٗ

 " وتعاونوا علً البر والتقوى وال تعاونوا علً اإلثم والعدوان "لخي طؼخٌٟ : 

 َِحىفٙخ حٌىٍّش َِحىفٙخ حٌىٍّش

 ٘ظخفخص ١ٛلخص ألٚ ٚأٍٚٞ أكىٟ

 أكخ١ْٓ ِ٘خػَ ٠فَكٕٟ ٠ٔؼئٟ

 ٗؤْ أَِ ػال حٌٜٛص ىٚٞ

 ظَٙ أ١ً غطخء حٌَأّ لزؼش

 اػيحى طَط١ذ وز١َ / ػظ١ُ رخٌغ

 ٔـًّ ٠ِٔٓ ٗي٠يس / وز١َس غخَِس

 الفظش ٌٛكش حٌـٍّش حٌِح١٘ش

    البٌضاء القبعات : لثالثةالوحدة ا ٌوم ال ٌنسً   الدرس الثانً :  
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 ِميحٍ ِيٞ َِحفمش ٛلزش

 ٠ِخى٘خ حٌىٍّش ٠ِخى٘خ حٌىٍّش

 حٌمز١لش حٌِح١٘ش ركحٌٔخ حٌظخٌٟ

 حٔوف٠ض طؼخٌض طمزق ط٠ِٓ

 ِوخٌفش ِّخػٍش طٛى٠غ طَك١ذ

 رَٔػش رز٢ء ٍحكٍش ِم١ّش

 هٍؼض حٍطيص ّ٘ٔخص ١ٛلخص

 حٌـّغ حٌىٍّش حٌـّغ حٌىٍّش

 حٌٍلظخص حٌٍلظش فَٙ فَٛش

 ٚؿٖٛ / أٚؿٗ ٚؿٗ أٍِٛ أَِ

 ُِالء ١ًُِ آهَْٚ آهَ

 ِ٘خػَ ٗؼٍٛ َٗحث٢ ٢٠َٗ

 -ا :أسبلة مجاب عنه
 فً منتصف األسبوع التالً دخلت المعلمة كاملٌا الفصلج : متى دخلت المعلمة كاملٌا الفصل ؟  -ٔ

 . أن نكتب لوحة ترحٌب بها ، لتراها وهً تدخل الفصلقال أحمد  ماذا قال أحمد ؟  ج :  -ٕ

فً صحبة والدتها م أن "فاطمة" ستؤتً بعد غد ، هأخبربم أخبرت المعلمة التالمٌذ فً الفصل ؟ ج :  -ٖ
 . ،إلً المدرسة

نكون جمٌعا فً استقبالها ، وٌمكننا أن نزٌن الفصل بشرابط  :  اقترح سامح ج : ماذا اقترح سامح ؟ -ٗ
 .  ملونة

أن نري فاطمة، وقد ارتدت قبعة  :  المفاجؤة الرابعة األولً: ؟ ج  حدثت مفاجؤتان رابعتان .. اذكرهما -٘
أن ترانا "فاطمة" ،وقد ارتدٌنا جمٌعا قبعات بٌضاء مماثلة  ٌة :المفاجؤة الرابعة الثان.   بٌضاء جمٌلة للغاٌة

 ٓلقبعتها

علً باب الفصل ، الذي أخذ ٌنفتح ببطء شدٌد ، وسرعان ما أطل  تدق؟ ج : كٌف دخلت فاطمة الفصل  -ٙ
 . وجه "فاطمة"

ٌشبه لوحة جمٌلة ، تملإها األلوان أصبح الفصل  ج :  ؟ زٌارة فاطمة للمدرسة صف الفصل فً ٌوم  -7
 الزاهٌة ، والشرابط الملونة كما كتبوا لوحة ترحٌب ب"فاطمة"  "أهال بك ٌا فاطمة فً فصلك".

 تعالت الصٌحات ودوى تصفٌق داخل الفصل تعبٌرا لحبهم لفاطمة ج : ؟ الفصل صف لحظة دخول فاطمة -8

 لبٌضاء".فصل القبعات اج :  ؟ الجدٌد للفصل ما االسم  -9

 همتعالت صٌحات الترحٌب، معبرة عن سعادتصف مشاعر الزمالء تجاه زمٌلتهم فاطمة ؟ ج  – ٓٔ
 ٓبرإٌتها

 جمٌع فً استقبالهاالن اك -ٔماذا أعد الزمالء للتعبٌر عن مدى حبهم لزمٌلتهم ؟ ج :  -ٔٔ

  خل الفصللوحة ترحٌب بها ، لتراها وهً تد واكتب -ٖ الفصل بشرابط ملونة وا زٌن -ٕ 

: زمالء فاطمة مهذبون ومحترمون ألنهم أحسنوا استقبال ما رأٌك فً زمالء فاطمة ؟ ولماذا ؟ ج  -ٕٔ
  فاطمة وحافظوا لى شعورها

 -:من واقع االمتحانات مناقشة
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  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمةعابلة  -ٔأكمل : (  د) 

 

  ِةَ اآل الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى تِ ٌَّ  :َصْوتِ
 ..................................الزٌارة ـ    ..................................الطبٌب -

 

 اتصل

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 مقٌمة
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  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            شبكة الكلمة -ٔأكمل : (  د) 

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ٌَّ  َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ  :ة  َصْوتِ
 ..................................الحار ـ    ..................................لتصفٌقا -

 
  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمة عابلة -ٔأكمل : (  د) 

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
الِى ـ    ..................................المعلمةُ  -  ..................................التَّ

 
ًبا أْحكِ  لَمْ » ٌْ ْرتُ  َفاِطَمَة، َعنْ  لُِزمالبِى َش الِى، األْسُبوع ُمْنَتصفِ  فِى. َسٌحدثُ  َما أَْنَتِظرَ  أَنْ  وَقرَّ  المعلمةُ  َدَخلَتِ  التَّ
 .«اْلَمْدَرَسةِ  إِلَى َوالَِدتَِها ُصْحَبةِ  فِى َغد   َبْعد َسَتؤتِى َفاِطَمة َزِمٌلَتكم أنَّ  بَِرُكمْ أُخْ  أَنْ  ٌُْسِعُدِنى: َقاَلتْ  اْلَفْصِل، إِلَى

 الفصل

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 نرى

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 دوى

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 رابعة



 9102سلسلة ابن عاصم              اللغة العربٌة          الصف السادس االبتدائً         الفصل الدراسً األول 

 

  عمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد و اإلنترنت ـ تل ال مركز النور لخدمات الكمبٌوتر 
 

ٗ٘ 

ِحٌَحةَ  اإلَجاَبةَ  اْخَترِ (   أ)   ا الصَّ نَ  ِممَّ ٌْ نِ  َب ٌْ ؤْتِى فٌَِما اْلَقْوَس ٌَ: 
 (َصَداَقـــة ــ ِرْفَقــــة ــ َجَمــاَعة) (:ُصْحَبــة) َمْعَنى - ٔ
 (ُمــــاَلِزم ــ َزِمٌــــل ــ َزِمٌـالن) (:ُزَمـــالء) ُمْفـَرد - ٕ
َباع ــ األْسُبوَعان) (:األْسُبوع) َجْمـعُ  - ٖ  (األَسابٌِع ــ السِّ
 (اْلُمْسَتْقَبـل ــ أَْمـس ــ اْلَحاِضـر) (:َغــــــد) ُمَضادُّ  - ٗ
 (األْسُبوع ُعطلَةِ  ــ َغد   ــ اْلِعٌدِ  لَةِ ُعط) :َبْعدَ  اْلَمْدَرَسةِ  إلى َفاِطَمةُ  َسَتؤْتِىـ ٘
َثةُ  َمنِ (  ب)   ابَِقِة؟ الفِْقرةِ  فِى اْلُمَتَحدِّ  السَّ
ابَِقِة؟ الفِْقرةِ  ِمنَ  َتْفَهمُ  َكَما المعلمُة، َقالَتِ  َماَذا(  جـ)   السَّ

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            شبكة الكلمة -ٔأكمل : (  د) 

 

  ِّةَ  الَكلَِمةَ  لِ َحل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
الِى ـ    ..................................المعلمةُ  -  ..................................التَّ

ِن؟ ٌْ ن َكلَِمة )َسَعاَدة( فِى الُجْملَت ٌْ  َما الَفْرُق فِى الَمْعَنى َب
ح   َسَعاَدةُ  الَعمُّ  -  .أُْختِى لَِنَجاحِ  َكبٌَِرة   بَِسَعاَدة   أُْسَرتِى َشَعَرتْ  -             .َحْقلِهِ  فِى َنِشٌط   َفالَّ

 
) َٚٓػخْ ِخ أ١ً ٚؿٗ فخ١ّش ٚفٟ حٌٍلظش ٔفٔٙخ ىٚٞ حٌظٜف١ك حٌلخٍ ٚطؼخٌض ١ٛلخص حٌظَك١ذ ِؼزَس ػٓ 

 ٓؼخىطٕخ رَإ٠ظٙخ ٚكيػض ِفخؿؤطخْ ......  (.

 حٍطفغ { .   -حهظفٟ  -} ظَٙ   -٠ِخى ) أ١ً ( : -ٔٓ حٌم١ٓٛٓ : ) أ ( طو١َ حإلؿخرش حٌٜٛحد ِّخ ر١

 ١ٛلش { .   -ٛل١ق   -} ٛلش   -ِفَى ) ١ٛلخص ( : -ٕ                                                        

 )د( ِخًح كيع ػٕيِخ ىهٍض فخ١ّش حٌفًٜ ؟                                             

 أٞ ٟٗء حطفك حٌطز١ذ ِغ حٌّؼٍّش ؟ )ؿـ( ػٍٟ

" وخٔض حٌّفخؿؤس حٌَحثؼش حألٌٚٝ أْ َٜٔ فخ١ّش ٚلي حٍطيص لزؼش ر٠١خء ؿ١ٍّش  ٌٍغخ٠ش . ٚوخٔض حٌّفخؿؤس حٌَحثؼش حٌؼخ١ٔش 

 ٓأْ طَحٔخ فخ١ّش ٚليٍ حٍطي٠ٕخ لزؼخص ر٠١خء ِّخػٍش ٌمزؼظٙخ "

 ٚؿّغ ) لزؼش ( ......................             أ( ٠مٜي رىٍّش ) ٌٍغخ٠ش ( ......................     

 رخٌلِْ( -رخٌغ٠ذ  -أٓظمزً حٌفًٜ فخ١ّش ) رخٌظَك١ذ  -ٔد( أهظَ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ :    

 حٌز٠١خء( -حٌٜفَحء -أٛزق حُٓ حٌفًٜ فًٜ لزؼخص )حٌلَّحء  -ٕ                                                              

 ؿـ( أًوَ حٌّفخؿؤس حٌَحثؼش حٌؼخ١ٔش .

 المدرسة

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 ٌسعد
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شاعر فلسطٌنً نشر القصة والرواٌة والشعر ، ودخل فً مٌدان التدرٌس ، ومن  -: التعرٌف بالشاعر
 أعماله ) طرٌق الشوك وأدب المهجر و أناشٌدي ( .            

والسالم ونبذ الخالفات والحروب  ٌدعو الشاعر اإلنسان فً كل مكان إلى المحبة -مناسبة النص :
 . والصراعات ، فذلك هو الهدف الحقٌقً من الحٌاة التً نحٌاها فاإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌحٌى بمفرده

 

 َِحىفٙخ حٌىٍّش َِحىفٙخ حٌىٍّش

 أكزخد ٚأهٛس أكزخء حالرظؼخى ػٓ –طَن  ٔزٌ

 ٠ٔخػي رؼ٠ٕخ حٌزؼٞ أػٛحٔخً  أٓخٓه ٚأٍٛه ؿَٛ٘ن

 أٍىٔخ ٗجٕخ ٚ حٌ٘خًِحٌؼخَ أ حٌّطٍك

 كٌٕٛخ / ؿؼٍٕخ أكٍٕخ أ١ٍك أِي

 ، ؽ : فَحى٠ْأػٍٟ ٌِِٕش فٟ حٌـٕش ؿٕش حٌفَىّٚ ٍُٓ ػ١ٍٙخ فٜخفلٙخ

 طؼخي رَٔػش ١٘خ ٠ٕزٞ ر٘يس ٠وفك

 ٠ِخى٘خ حٌىٍّش ٠ِخى٘خ حٌىٍّش

جاجة :   ثالثالدرس ال اع والدَّ مَّ  الطَّ
 للشاعر / محمد عثمان جالل                         

 نصوص 
 البٌضاء   القبعات :الوحدة الثالثةة
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 -أضواء على األبٌات :
إلنسان فً كل مكان إلً المحبة والسالم ونبذ الخالفات وأنه ال فرق بٌن بنً ٌدعو الشاعر ا ( ٖ-ٔاألبٌات ) 

اإلنسان فً أي مكان فً العالم سواء كان فً الشرق والغرب وال فرق بٌنهم من حٌث ألوانهم األبٌض 
واألسود فكلهم من أصل واحد وهو أدم وحواء ، ولذا ٌتمنً الشاعر أن ٌجد المبادرة وسرعة االستجابة من 
اآلخرٌن إذا مد ٌده لٌصافح أحد أو ٌسلم علٌه ألن ذلك ٌجعل قلبه ٌشعر بالفرحة وٌعبر عن تلك الفرحة بلقاء 

 األٌدي .
اإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌحٌا بمفرده والهدف الحقٌقً للحٌاة التً تحٌاها أن ٌعٌش بعضهم  ( ٙ-ٗاألبٌات ) 

هم فً حب ومودة لٌستمتع كل منهم فً حٌاته مع بعض فً سالم ومحبة وأن ٌتعاون كل البشر فً ما بٌن
وٌعٌش فً سعادة ، وإذا تعاون البشر فٌما بٌنهم تحولت حٌاتهم إلً جنة علً األرض ، وأخٌراً ٌدعو 

 اإلنسان أخاه اإلنسان إلً مشاركته فً رحلة الحٌاة الملٌبة بالسعادة والتعاون والمحبة .

ٌَُّها}:  قرأ وتعلم :قال تعالى ا ؤَ ا اسُ النَّ  ٌَ  أَْكَرَمُكم إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا وَقَباِبلَ  ُشُعوًبا وَجَعْلَناُكمْ  وأُْنَثى َذَكر   ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ
 {.َخبٌِر   َعلٌِم   هللا إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللا ِعْندَ 

 تعبٌرات جمٌلة
 فرقة أو تمٌز.دون ت البشركل لب اخطالن للداللة على أن ن متقابالالفظ  -: فً المغرب والمشرق 

 جنس أو لون أو  على أساس البشرن للتؤكٌد على عدم التفرقة بٌن ن متقابالالفظ  -:األبٌض واألسود
 دٌن .

 تدل على المساواة وعدم التفرقة بٌن بنً البشر   -:المطلق. 

 تعبٌر جمٌل ٌوضح الهدف من حٌاة اإلنسان على األرض وهو العٌش فً سالم   -:معا لنعٌش إخوانا
 أخوة.و

 تعبٌر جمٌل ٌإكد أن الدنٌا ٌمكن أن تصبح جنة ،إذا توحدت نواٌا البشر ، و ٌإكده   -:لو شبنا أحلنا
 . معا نحن قادرون على التعٌٌرالشعار الوطنً 

  للحب واإلسراع إلٌهاإلً  ةدعوالكلمة لحث بنً اإلنسان علً قبول   -:فهٌا . 
 : االستجابة بالمصافحة . أمر غرضه الحث على سرة أمد ٌدي فصافحها 
 : تعبٌر ٌوحً بالفرحة والحب  بها ٌخفق 

 ّٔٛص ٔؼ١ٖ حٌوخٙ حٌّطٍك

 ٔ٘مٟ ٔٔؼي طـخٍ٘ٙخ / أطَوٙخ فٜخفلٙخ

 حٌٕخٍ ؿٕش ح١٠ٌك حٌٛحٓغ

   أػيحء أكزخء

 حٌـّغ حٌىٍّش حٌـّغ حٌىٍّش

 حٌؼٛحٌُ حٌؼخٌُ حٌ٘ؼَحء حٌ٘خػَ

 حٌٔٛى حألٓٛى حأل٠يٞ / حأل٠خىٞ ح١ٌي

 حٌل١ٛحص حٌل١خس حألٔخٟٓ حإلٔٔخْ

 حٌئخ حٌي١ٔخ ؿٕخص / ؿٕخْ ؿٕش

 حٌفَحى٠ْ حٌفَىّٚ حأل٘يحف حٌٙيف
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  -أسبلة مجاب عنها :
 ال فرق بٌن بنً اإلنسان من حٌث اللون  :األولى ج : الفكرة اذكر الفكرتٌن األساسٌتٌن فً النص ؟

هو أن ٌعٌش بعضهم مع بعض فً  هدف وجود اإلنسان على األرض :الثانٌة الفكرة والجنس .
 . وتعاون ومحبةسالم 

  ج : ٌدعوه إلى نبذ الخالفات فبنً البشر ال فرق بٌنهم إالم ٌدعو الشاعر اإلنسان فً بداٌة النص ؟
 ٖوكلهم من أصل واحد . 

 وأن ٌتعاون كل البشر فً ما بٌنهم فً حب ومودة ج :  إالم ٌدعو الشاعر فً نهاٌة النص ؟
  لٌستمتع كل منهم فً حٌاته وٌعٌش فً سعادة

 ٌتمنى أن ٌجد المبادرة وسرعة االستجابة من اآلخرٌن ج : ذا ٌتمنى الشاعر إذا مد ٌده ؟  ما
 لٌصافحوه .

  ألن ذلك ٌشعر ج : لماذا تمنى الشاعر أن ٌجد المبادرة وسرعة االستجابة من اآلخرٌن لٌصافحوه ؟
 قلبه بالفرحة فٌحس بٌد من ٌصافحه من خالل نبضات قلبه .

 الهدف هو أن ٌعٌش اإلنسان ج  : نسان على األرض من وجهة نظر الشاعر ؟ما هو هدف وجود اإل
 مع بعضه البعض فً سالم ومحبة وتعاون .

 ستصبح الدنٌا مثل الجنة ج : من وجهة نظر الشاعر ماذا سٌحدث إن طبق اإلنسان الهدف منه ؟ 

 بادل الخٌر و العلم ونت حتى نتعارفج :    لماذا جعلنا هللا شعوبا وقبابل مستشهدا بالقرآن ؟. 

 التقوى .ج :    ما المٌزة التً ٌفاضل هللا الناس بها ؟ 

  بعضهم مع بعض فً سالم ما غاٌة اإلنسان كما فهمت من النص ؟ ج : أن ٌعٌش ٌنً اإلنسان
 . وتعاون ومحبة

 من واقع االمتحانات :  مناقشة
 اهٛحٔــــخ ٌٕؼ١ٖ ِؼًخ   حٌي١ٔخ اٌٝ ؿجٕخ ٌمي

 ٚأػٛحٔــــــــــخ أكزخء   ًِؼخ رخٌل١خس ٚٔٔؼي

 حٌفَىّٚ ى١ٔخٔخٌٚٛ ٗجٕخ أكٍٕـــــخ    ؿٕش 

 : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌم١ٓٛٓ ر١ٓ ِّخ حٌٜل١لش حإلؿخرش طو١َ ) أ

 َّٔٝ ( ٔٔؼي ( : ) ٔظؼذ ، ٔ٘مٝ ، ( ٠ِخى -ٕحٌئخءحص (              حٌئخ٠خ ، حٌئٝ ، حٌي١ٔخ ( : ) ( ؿّغ  -ٔ

 ؟                             حألر١خص فٝ حٌ٘خػَ ا١ٌٗ ٠يػٛ حٌٌٜ ِخ ) د

 ؟ " اهٛحٔخ ٌٕؼ١ٖ ِؼخ " لٌٛٗ : فٝ حٌـّخي ِخ ) ؿـ

 ؟ اهٛحٔخ ػٕ٘خ ٌٛ رخٌي١ٔخ ٠ليع حٌٌٜ ِخ ) ى

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            شبكة الكلمة -ٔأكمل : (  د)  

 

 الدنٌا

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

.....المضاد:...المرادف:.......

الجملة: 

..................................................................... 

 شبنا
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  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 ..................................الدنٌاـ    ..................................الفردوسا -

 فٝ حٌؼخٌُ حٌٛحٓغ       فٝ حٌّغَد ٚحٌَّ٘ق أهٝ

 أهٝ حألر١ٞ ٚحألٓٛى        فٝ ؿَٛ٘ن حٌّطٍـــك 

 ٠يٜ فٜخفلـــــٙخ        طـــــي لٍزٝ رٙخ ٠وفك أِي

 ...................حألر١خص ٘ٛ حٌ٘خػَ  أ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ : لخثً

 حألر١خص : حٌظٝ طيٍٚ كٌٛٙخد( حهظَ : حٌفىَس حٌَث١ٔ١ش 

 فٝ ٍكٍش حإلٔٔخْ حٌٔؼ١يس( حٌّ٘خٍوش -ال فَق ر١ٓ رٕٝ حإلٔٔخْ  -) حٌٙيف ِٓ حٌل١خس ٌىً رٕٝ حٌزَ٘     

ر١ٓ  حٌ٘خػَ ػٍٝ حٌّزيأ حٌؼخَ ٚحٌ٘خًِ حٌٌٜ حطوٌٖ حٌ٘خػَ ِٓ ك١غ حٌّٔخٚحس ؿـ( حٓظوَؽ ِٓ حألر١خص وٍّش ٠يًٌ رٙخ

 . رٕٝ حٌزَ٘ 

 ى( ِخ حٌـّخي فٝ لٛي حٌ٘خػَ حألر١ٞ ٚحألٓٛى ؟

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            شبكة الكلمة -ٔأكمل : (  د)  

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 .................................. قلبًـ    ..................................المطلقُ  -

 ٚحٌَّ٘ق حٌّغَد فٝ ع * حٌٛحّ حٌؼخٌُ فٝ أهٝ

 حٌّطـــــٍك ؿَٛ٘ن فٝ ى * ٚحألٓٛ حألر١ٞ أهٝ

 ٠وفــــــــك رٙخ لٍزٝ طـي * فٜخفلٙـخ ، ٠يٜ أِي

 .                       طؼز١َن ِٓ ؿٍّظ١ٓ فٝ ) لٍذ ( ٚؿّغ ، ) حٌٛحٓغ ( ٠ِخى ٘خص ) أ

 . رؤٍٓٛره حألر١خص حَٗف ) د

 ؟ ) ٚحٌَّ٘ق حٌّغَد فٝ (  : لٌٛٗ  فٝ حٌـّخي ِخ ) ؿـ

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمة عابلة -ٔأكمل : (  د)  

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة   اِطعَ َمقَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :َصْوتِ
 .................................. األبٌضـ    ..................................المشرق -

 اهٛحٔخ ٌٕؼ١ٖ ِؼخً      حٌي١ٔخ اٌٝ ؿجٕخ ٌمي

 ٚأػٛحٔــــــخ أِكزَّخءً  ِؼخً     رخٌل١خس ٚٔٔؼي

١ٔخ  ؿّغ ) -ٔ : ٠ٍٝ  ف١ّخ حٌم١ٓٛٓ ر١ٓ ِّخ حٌٜل١لش حإلؿخرش طو١َ ) أ ٔخ ، ( :)حٌيُّ حٌي١ٔخص (                                          حٌئخ٠خ ، حٌيُّ

 رؼ٠ٕخ ، ِٔخػيْٚ رؼ٠ٕخ ، ِؼخىْٚ ِؼٕٝ : ) أػٛحٔخً ( : ) -ٖٔلِْ ، ٔ٘مٝ (  ٔزىٟ ، ٠ِخى ) ٔٔؼي ( : ) -ٕ

 رؼ٠ٕخ ( ِغ ٔظ٘خؿَ

 العالم

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

 تجد

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 أمد

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 المطلق
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 حٌزَ٘؟                      ٌىً حٌل١خس ِٓ حٌٙيف ِخ -ٔد(

 ٚحٌٔالَ ؟ حٌّلزش اٌٝ حٌ٘خػَ ىػٛس حإلٔٔخْ ٍفٞ ٌٛ ٠ليع ِخًح -ٕ     

 حٌز١ظ١ٓ؟                        فٟ حٌَث١ٔش حٌفىَس ٟٚق  )ؿـ

 ؟) اهٛحٔخً  ٌٕؼ١ٖ ِؼخً  (حٌ٘خػَ :  طؼز١َ فٟ ٍأ٠ه ِخ ) ى  

  ـ خرٌطة الكلمةٕ                            الكلمة عابلة -ٔأكمل : (  د) 

 

  ِةَ  الَكلَِمةَ  َحلِّل ٌَ ة  َصوْ  َمَقاِطعَ  إِلَى اآلتِ ٌَّ  :تِ
 ..................................األبٌض ـ    ..................................المشرق -

 ًِؼخ ، ٌٕؼ١ٖ اهٛحٔـخ        ٌمي ؿجٕخ اٌٝ حٌي١ٔخ 

 أكزــــــــخء ٚ أػٛحٔـخ        ٚٔٔـؼي رخٌل١خس ًِؼخ 

 ٔش حٌفَىّٚ ى١ٔـــخٔخ         ٌٚٛ ٗجٕخ أكٍٕخ ؿـ

 أكزخرخً { .   -أٛيلخًء  -} أٜٔخٍحً    -ِؼٕٟ ) أػٛحٔخً (  : -ٔ) أ ( طو١َ حإلؿخرش حٌٜٛحد ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ : 

 ٔ٘مٟ { .   -ٔظؼذ  -} ١ٔؤّ    -٠ِخى ) ٔٔؼي ( : -ٖؿٕٓ { .       -أؿٕش  –} ؿٕخص    -ؿّغ ) ؿٕش ( : -ٕ       

 ) د ( اٌٟ أٞ ٟٗء ٠يػٛٔخ حٌ٘خػَ فٟ ٌٖ٘ حألر١خص ؟                                     

 ) ؿـ ( ٟٚق حٌـّخي فٟ  ) حٌفَىّٚ ى١ٔخٔخ ( .  

 ٞ حإلٔٔخْ ىػٛس حٌ٘خػَ ؟) ى ( ِخًح ٠ليع ٌٛ ٍف

 *** كان أخواتها والجملة االسمٌة 

هما تذات ٌوم ذهب المبتدأ و الخبر فً نزهة وبٌنما هما فً الطرٌق وجدا كان وأخواتها اقتربت كان منهما وحٌ** 
) أصبح ، أمسى ، أضحى ، ظل ، بات ، صار ، وقالت : أنا اسمً كان وأنا من األفعال الناسخة وهإالء أخواتً : 

 . رد علٌها الخبر : مرحبا بكن فً أي وقت ؟  ونحن نرٌد أن نزوركما الٌوم إذا لم تمانعال ( لٌس ، ما زا
فً المساء دخلت كان وأخواتها على الجملة االسمٌة وبعد التحٌة والجلوس استؤذنت كان بالكالم وقالت : ما ** 

جدٌدة اسمها جملة كان وأخواتها ، وتبقى أٌها ن عابلة رأٌكما أٌها المبتدأ والخبر أن ننضم إلٌكما أنا وأخواتً ونكوِّ 
المبتدأ على شكلك المرفوع وتصبح اسما لنا ، وأنت أٌها الخبر سوف نغٌر من شكلك لتصبح منصوبا وتصٌر خبرا 

 . لنا
 " وافقت عابلة الجملة االسمٌة وكونوا عابلة جدٌدة فً اللغة العربٌة هً " جملة كان وأخواتها** 
ً  اللٌلة ،ردت ودع لنهاٌةفً ا**  علٌه كان : نعم  المبتدأ والخبر كان وأخواتها وفً الخارج قال الخبر : الجُو صاف

 . أمسى الجُو صافٌاً 

بٌت الجملة  علمت إن وأخواتها بما حدث لجملة كان وأخواتها ،فتوجهن مباشرة إلى**  : إن وأخواتها**

) أن ، كؤن ،  أنا من الحروف الناسخة وهإالء أخواتً :االسمٌة ودخلن علٌها ثم أخذت إن تعرف بنفسها :أنا إن و
 . لكن ، لٌت ، لعل (  

ونحن نرٌد أن ننضم إلٌكما أٌضا ولكننا سوف نخالف كان وأخواتها فً العمل فتصبح أٌها المبتدأ اسما لنا ولكن 
 . سوف نغٌر من شكلك فتكون منصوبا ، وأنت أٌها الخبر خبرا لنا وستظل على شكلك المرفوع

تمت الموافقة على طلب إن وأخواتها وقبل الوداع قال الخبر : الوقُت ممتع  معكن ، ردت علٌه إن : إن الوقَت ** 
 ممتع  معكما أٌضا

 نعٌش

...... 

..... 

....... ..... 

...... 

:...........النوع

المضاد:........المرادف:.......

الجملة: 

 الحٌاة
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من أب واحد وأم واحدة ، أبونا آدم وأمنا حواء ،  –تعالً  –تقدٌم : كلنا إخوة وأخوات ، خلقنا هللا 

املة أهل الكتاب ؛ ألنهم أصحاب عهود  ونحن جمًٌعا نعبد هللا ، وقد أوصانا الرسول الكرٌم بحسن مع
 ومواثٌق .

 

 َِحىفٙخ حٌىٍّش َِحىفٙخ حٌىٍّش

ٍْ  ػٙٛى ِٛحػ١ك خ ِٕٗ رغ١َ ١١ذ ٔف ًٟ  رغ١َ ٍ

حٌّمٜٛى أً٘ حٌىظخد ح٠ٌٌٓ ر١ٕٕخ ٚر١ُٕٙ  ِؼخ٘يحً 

 ػٙٛى

 ، ِٚم١ُ حٌلـش ػ١ٍٗ هّٜٗ كـ١لٗ

مٜٗ حٔظ

 كمٗ

ػ١ٍٗ أٚؿذ ػ١ٍٗ / ٚفَٝ  وٍفٗ حٌَّحى لًٍ ِٓ كمٛلٗ

ح ًح ِ٘مش ًَ  أِ

 ٠َٛ حٌلٔخد ٠َٛ حٌم١خِش ليٍطٗ ١خلظٗ

أً٘ 

 حٌىظخد

٘ٛ حُٓ ٠طٍك فٟ حإلٓالَ ػٍٟ أٛلخد حٌي٠خٔخص حٌّٔخ٠ٚش حٌظٟ ٠ؼظَف رٙخ حإلٓالَ ٠ٚمٜي رٙخ 

 : ح١ٌّٔل١ش ٚح١ٌٙٛى٠ش

 ٠ِخى٘خ حٌىٍّش ٠ِخى٘خ حٌىٍّش

 ك١ٍفٗ ١َٜٖٔٚ هّٜٗ ٓٛء / لزق كٔٓ

 ػيي ظٍُ ُحىٖ ٚٚفخٖ كمٗ طٕمٜٗ

 اؿزخٍ ٚاوَحٖ ١١ذ ٔفْ أػطٟ / ِٕق أهٌ

 حٌـّغ حٌىٍّش حٌـّغ حٌىٍّش

 كمٛق كك ِلخٓٓ ُكٔٓ

 ِؼخ٘ي٠ٓ ِؼخً٘يح ٔفّٛ / أٔفْ ٔفْ

 هَٜٛ هُٜ ١خلخص ١خلش

 أهٛس أم أ١ٗخء ٟٗء

 ػٙٛى ػٙي ِٛحػ١ك ١ِؼخق

 -أضواء على الحدٌث :

 القبعات البٌضاء :  الثالثةالوحدة 
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عاملة أهل الكتاب ، فالدٌن هو المعاملة الحسنة ؛ حٌث حول فكرٍة أساسٌٍة هً حسن م ٌدور الحدٌث الشرٌف -
ٌجب أن ٌسود العدل ، وكذلك المساواة فً الحقوق والواجبات بٌن الناس أجمعٌن ؛ ألن الدٌن هلل ، والوطن 

 مشاركة بٌن الجمٌع .
مل أعباء وٌؤكد الرسول أنه ال ٌصح أن ٌظلم أحد من أهل األدٌان األخري ، بأن ٌقلل من حقوقه ، أو ٌتح -

ٌُؤخذ منه شئ دون رضاه ، وإذا حدث ذلك فإن الرسول  سٌكون خصماً  –علٌه السالم  –فوق قدرته ، أو 
 للظالم ٌوم القٌامة . 

 تعبٌرات جمٌلة
 ًَ٘يح َؼخ  وٍّش طيي ػٍٟ أْ حإلٓالَ ٠لظََ حٌؼٙٛى ٚحٌّٛحػ١ك ، ٠ٚلخفع ػ١ٍٙخ .  -:ُِ

 : ِٗظخَ٘ حٌظٍُ حٌظٟ ٠ـذ حالرظؼخى ػٕٙخ . ع١ي طٕٛحٌؼطف ٠ف  أٚ طٕمٜٗ كمٗ أٚ وٍفٗ فٛق ١خلظ 

  ٍْ َِ ١١ِِذ َْٔف  طؼز١َ ١٘٠َ اٌٟ أْ أٓخّ حٌّؼخٍِش ٘ٛ حٌَٟخ ٚحٌمزٛي .  -:رَِغ١ْ

  ُتعبٌرٌحذر من أن ٌتعرض أحد لخصومة الرسول إذا أساء معاملة أحد  من أهل   -:َفؤَنا حجٌجه
 . الكتاب

 أسبلة مجاب عنها
 ج : ٌدعو الحدٌث الشرٌف إلً حسن معاملة أهل الكتاب .؟ فإالم ٌدعو الحدٌث الشرٌ -ٔ

 ؟                         ٌحدث لو تم تطبٌق هذا الحدٌث الشرٌف فً حٌاتناماذا  -ٕ

 ، وٌتقدم المجتمع وٌنصهر .واأللفة ٌقوى المجتمع و ٌترابط ، و تزٌد فٌه أواصر المحبة ج : 
: حٌّمٜٛى أً٘ حٌىظخد ح٠ٌٌٓ ر١ٕٕخ ٚر١ُٕٙ ػٙٛى ، ٚٚحؿزٕخ ٔلٖٛ أْ  ؽمن المعاهد ؟ وما واجبنا نحوه ؟ -ٖ

 ٔلخفع ػٍٟ حٌؼٙٛى ٚحٌّٛحػ١ك ٔلٖٛ .

ج : من ٌخاصمه الرسول هو الذي ٌظلم أحد ؟من الذي ٌخاصمه النبً ٌوم القٌامة كما فهمت من الحدٌث  -ٗ
ٌُإخذ منه شا دون رضاه قدمن أهل األدٌان األخري ، بؤن ٌقلل من حقوقه ، أو ٌتحمل أعباء فوق   رته ، أو 

ؽ : حٌي٠ٓ هلل ك١غ أٗ ػاللش ر١ٓ حٌؼزي ٍٚرٗ ال ٠ظيهً ف١ٙخ أكي  حٌي٠ٓ ٌٍٍٗ ٚح١ٌٛٓ ٌٍـ١ّغ .... ٟٚق ًٌه . -٘

فٟٙ اللش هخٛش طَر٢ حٌؼزي رَرٗ . أِخ ح١ٌٛٓ فٙٛ ٍِه ٌٍـ١ّغ ك١غ ٠٘خٍن حٌـّٟ فٟ رٕخثٗ ٠ٚؼٍّْٛ ٌٝ 

 َحر٢ ىْٚ ٔظَ اٌٝ ى٠ٓ أٚ ٌْٛ أٚ ؿْٕ .٠ٙٔظٗ ٠ٚيحفؼْٛ ػٕٗ  فٟ ط

ؽ : ألُٔٙ أٛلخد ػٙٛى ِٚٛحػ١ك ٌّخًح أٚٛٝ حٌَٓٛي ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ رلٔٓ ِخٍِش أً٘ حٌىظخد ؟  -ٙ

 ٚحٌي٠ٓ حإلٓالِٟ ٠يػٛاٌٝ كٔٓ حٌّؼخٍِش .

  من واقع االمتحانات ابن عاصم مناقشة 
 : " أال ِٓ ظٍُ ِؼخ٘يح أٚ حٔظمٜٗ أٚ وٍفٗ فٛق ١خلظٗ أٚ أهٌ ِٕٗ ١ٗجخ رغ١َ ١١ذ ٔفْ .........." لخي ٍٓٛي هللا 

 قدرته [  -رغبته  -معنى طاقته : ] إرادته  -ٔأ( تخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلى :     
 أكرم [ -أعدل  -مضاد ظلم : ] أحسن  -ٕ                                                                        

             ب( إالم ٌرشدنا الحدٌث الشرٌف ؟                  
 جـ( " معاهدا " عالم ٌدل التعبٌر بهذه الكلمة ؟ 

 د( اكتب بقٌة الحدٌث الشرٌف .

ؼخ٘يحً أٚ طٕمّٜٗ كمّٗ أٚ وٍّفٗ فٛق ١خلظٗ أٚ أهٌ ِٕٗ ١ٗجخً رغ١َ  ُِ لخي ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُٚٓ : " ِٓ ظٍُ 

ٍْ فؤٔخ كـ١ـٗ ٠َٛ حٌم١خِش "  ١١ذ ٔف

 ؟               (ظلم  )؟ وما مضاد  (بالُمعاهد  )ما المقصود أ ( 
 ب ( بغٌر طٌب نفس ) تعبٌر ٌشٌر إلى .......... ... أكمل بالمطلوب .

 أمام العبارة الخطؤ  :× ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ) √ ( جـ( ضع عالمة ) 
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 ح مع الناس لٌس من األخالق الحمٌدة .التسام ـٕ                    احترام حقوق المسٌحً والٌهودي واجب . ـ ٔ
 الفكرة األساسٌة للحدٌث الشرٌف هى حسن معاملة أهل الكتاب . د(

 . ".. ٔفْ رغ١َ ١١ذ ١ٗجخ ِٕٗ أهٌ أٚ ١خلظٗ فٛق وٍفٗ أٚ كمٗ طٕمٜٗ أٚ ِؼخ٘يح ظٍُ ِٓ "   ٍٓٛي هللا  لخي

    : ٌلى  فٌما القوسٌن بٌن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر ) أ

 الكافر [ الكتاب ، أهل المسلم ، ] هو ) المعاهد ( بـ المقصودْ  -ٔ
 مسامح [ محب ، مرغم ، [ نفس ( : طٌب  (مضاد :  -ٕ   
 ؟ معاهدا ظلم من على  رسول هللا  حكم ما  )ب

 أمام العبارة الخطؤ  :× ( العبارة الصحٌحة وعالمة ) أمام √ ( جـ( ضع عالمة ) 
 ٌظلم لمن مخاصم  رسول هللا  -ٕالمسلم .                             على واجب الكتاب أهل حق احترام -ٔ

 المعاهد .

 : " ِٓ ظٍُ ِؼخ٘يحً أٚ طٕمٜٗ كمٗ أٚ وٍفٗ فٛق ١خلظٗ .......  "  لخي ٍٓٛي هللا 

 ؟                                  (تنقصه) ؟ وما مضاد    (معاهداً )أ( من المقصود بكلمة 
 ب( اكتب بقٌة الحدٌث .

 جـ( ما الفكرة الربٌسة التى ٌدور حولها الموضوع ؟

 : " أال ِٓ ظٍُ ِؼخ٘يح أٚ حٔظمٜٗ أٚ وٍفٗ فٛق ١خلظٗ ........... " لخي ٍٓٛي هللا 

 النفى [ –االستفهام  –" أال " حرف ٌفٌد : ] التنبٌه  -ٔمما ٌؤتى من بٌن القوسٌن :       أ( تخٌر الصحٌح لكل
 عدل [ –أعطى  –مضاد " ظلم " : ] هدى  -ٖ  طٌقان [        –طاقات  –جمع " طاقة " : ] طوق  -ٕ

 ب( إالم ٌدعونا الحدٌث الشرٌف ؟
 هدا ( فى هذا الحدٌث الشرٌف ؟جـ( ما الجمال فى استخدام كلمة ) معا
 د( اكتب الحدٌث السابق إلى نهاٌته .

 ": " أال ِٓ ظٍُ ِؼخ٘يح أٚ طٕمٜٗ كمٗ أٚ وٍفٗ فٛق ١خلظٗ ........  لخي ٍٓٛي هللا 

 اكتب بقٌة الحدٌث الشرٌف . أ(
                                هات : مرادف ) طاقته ( ، جمع ) حق ( . ) ب

 ٌدعو الحدٌث الشرٌف ؟إالم   )جـ

 ١خلظٗ أٚ أهٌ ِٕٗ ١ٗجخ رغ١َ ١١ذ ٔفْ .......  فٛق وٍفٗ أٚ حٔظمٜٗ أٚ ِؼخ٘يحً  ظٍُ :     " أال ِٓ  هللا ٍٓٛي لخي

" 

 الحدٌث .             بقٌة اكتب أ(
 ( ؟                             ما جمع ) شا -ٖ؟          )ظلم( مضاد  ما -ٕ            )معاهداً ( بكلمة  المقصود ما -ٔب( 

 ماذا ٌحدث لو تم تطبٌق هذا الحدٌث الشرٌف فى حٌاتنا الٌومٌة ؟               جـ(
 : " بغٌر طٌب نفس " ؟ د( ما الجمال فى قوله 
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  -أٓجٍش ِـخد ػٕٙخ : 
كان الحكام ٌفرضون الضرابب الباهظة  : كٌف كان ٌعامل الحكام الفالحٌن فً زمن ) محمد علً الكبٌر ( ؟ ٔس

 على الفالحٌن ، ومن ٌتؤخر منهم عن دفع هذه الضرابب ٌجلد وٌهان وٌسجن .

كانوا ٌهربون من بلدهم خوفاً من الجلد  : كٌف ٌتصرف الفالحون الذٌن ٌعجزون عن دفع الضرابب ؟ ٕس
 ٌعرفهم فٌه أحد . والسجن وٌذهبون إلى بلد ال تصل إلٌهم فٌه ٌد الحاكم الظالم وال

القرٌة التً هربت منها أسرة علً مبارك  : ما اسم القرٌة التً هربت منها أسرة علً مبارك ؟ وأٌن توجد ؟ ٖس
 ) الكوم والخلٌج ( على بحر طناح .

استقرت فً قرٌة من قرى مدٌرٌة الدقهلٌة تسمى ) برنبال الجدٌدة ( بعد  : أٌن استقرت أسرة علً مبارك ؟ ٗس
 ارهم من قرٌتها األولى ) الكوم والخلٌج (على بحر طناح .فر

اتخذت أُسرة علً مبارك لها مقراً جدٌداً ، ألنها هربت  : لماذا اتخذت أسرة ) علً مبارك ( لها مقراً جدٌداً ؟ ٘س
 من سداد الضرابب الباهظة ، التً فرضها علٌهم الحكام والتً لم تقدر على سدادها .

فً عددهم المابتٌن وألنه كان ألنهم قاربوا  َفت أُسرة ) علً مبارك ( باسم ) عابلة المشاٌخ ( ؟ : لماذا ُعرِ  ٙس
 .منهم المشاٌخ الذٌن ٌعرفون القراءة والكتابة والحساب وشٌباً من العلم الدٌنً 

لذٌن ٌحكمون بٌن ألنهم كان منهم القضاة ا : لماذا كانت هذه األسرة محل تقدٌر من أهل القرٌة والحكومة ؟  7س
الناس واألبمة الذٌن ٌإمون الناس فً الصالة وٌخطبون لهم الخطب فً الجمع واألعٌاد . وٌعقدون لهم عقود 

 .الزواج 

أعطتها قطعة أرض تزرعها وتنتفع وتستعٌن بها فً أداء األعمال  : كٌف كافؤت الحكومة تلك األسرة ؟ 8س
 .ا من جمٌع الضرابب الخٌرٌة التً تقدمها ألهل القرٌة وأعفته

فرحت القرٌة مجاملة ألبٌه الشهم العطوف ، وأمه الكرٌمة  : لماذا فرحت القرٌة كلها بمولد علً مبارك ؟  9س
 .التقٌة التً لم تلد من قبله سوى اإلناث 

 م ولد فً برنبال الجدٌدة  8ٕٖٔهـ ،  9ٖٕٔولد فً عام  : متى ولد علً مبارك ؟ وأٌن ولد ؟ ٓٔس

ال ولكن فرضت الحكومة الضرابب على كل  : هل نجت أسرة الشٌخ من الضرابب التً فرضتها الحكومة ؟  ٔٔس
 .األراضً التً تحت ٌدٌهم 

اضطر الشٌخ مبارك أن ٌبٌع كل ما : ماذا عمل الشٌخ مبارك حتى ٌستطٌع مواجهة العذاب الذي ٌنتظره ؟ ٕٔس
 ضرابب .ٌملك حتى أثاث المنزل لكن ذلك كله لم ٌف بال

ألنه لم ٌستطٌع أن ٌف بالضرابب فما كان علٌه إال   : لماذا فكر الشٌخ مبارك هنا فً الفرار من قرٌته ؟  ٖٔس
 .أن ٌفعل مثل ما فعل أجداده من الفرار 

ألنه إذا ما وجد فً المكان الذي ٌنزل فٌه  : لماذا كان الشٌخ مبارك ٌغادر أي مكان ٌنزل فٌه إلى غٌره ؟ ٗٔس
 .قاً غادره مسرعاً إلى غٌره قل

انتهى به الرحٌل إلى بدو فً الصحراء قرٌباً من قرى مدٌرٌة  : أٌن وصل به الرحٌل فً نهاٌة األمر ؟ ٘ٔس
 .الشرقٌة 

ٌسمون عرب السماعنة . ٌرعون األغنام  : ما اسم البدو الذٌن وصل إلٌهم الشٌخ مبارك ؟ وما عملهم ؟ ٙٔس
 وٌسكنون خٌام الشعر .

وجدوا فٌه الرجل الذي كانوا ٌبحثون عنه فهو فقٌه فً ألنهم  : لماذا أحب عرب السماعنة الشٌخ مبارك ؟ 7ٔس

 الفصل األول
 عابلة المشاٌخ
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 .أمور الدٌن والدنٌا ــ حسن األخالق 
 

                                              

 -أسئلة مجبة عنهب : 

أنه كانت لدٌه مشاغل كثٌرة ولم ٌتمكن من  ابنه ؟ : ما المشكلة التً واجهت الشٌخ عندما أراد تعلٌم ٔس
 مواجهة تعلٌم ابنه فبحث عن معلم فوجد ولكن كان الكتاب فً قرٌة بعٌدة عن ) عرب السماعنة (.

حلت هذه المشكلة بؤن ٌقٌم علً مع الشٌخ فً بٌته طوال األسبوع وال ٌعود إال  : كٌف ُحلَّت هذه المشكلة ؟ ٕس
 الجمعة .

الشٌخ فً الفقرة هو الشٌخ أحمد أبو  اسم الشٌخ الذي ٌقوم بتعلٌم علً ؟ وعالم اتفق معه والد علً ؟ : ما ٖس
 خضر . واتفق معه والد الصبً ) علً مبارك ( أن ٌبعث إلى الشٌخ ما ٌكفً من األجر واإلقامة البنه .

شٌخ . العصا الغلٌظة التً مصدر فزع الصبً وخوفه من ال : ما مصدر فزع الصبً وخوفه من الشٌخ ؟ ٗس
 بجواره .

شعور الصبً نحو شٌخه الخوف والكراهٌة  : ما شعور الصبً نحو شٌخه ؟ وكٌف عبر عن ذلك الشعور ؟ ٘س
 والفزع الشدٌد منه وعبر عن ذلك الشعور بعدم الذهاب إلٌه مرة أخرى .

ر هذه العصا ، إذا أتم حفظ القرآن ٌنجو من ش : كٌف عرف علً أنه ٌمكن أن ٌنجو من شر هذه العصا ؟  ٙس
 .الكرٌم وعندبذ ٌترك الُكتَّاب 

أمضى علً مبارك سنتٌن وتم فٌها حفظ القرآن للمرة األولى  : كم أمضى علً مع الشٌخ أحمد أبو خضر ؟  7س
 .وبعدها رفض الذهاب إلى الشٌخ لٌعٌد الحفظ 

علل ذلك إلى العصا  وما موقف والده من ذلك ؟  : كٌف علل علً مبارك عدم ذهابه إلى الشٌخ لوالده ؟ 8س
 .الغلٌظة والمعاملة القاسٌة . وموقف والده بإصراره على العودة 

 .أحب أن ٌكون كاتباً مثل الرجل الذي ٌعمل عنده موظفاً  : ماذا أحب علً أن ٌكون ؟ 9س

 .ن الناس ٌهابونه وٌحترمونه أعجبه شكله وسره مالبسه وأ : ما الذي أعجب علً فً هذا الكاتب ؟  ٓٔس

لكً ٌعلمه وٌربٌه فً منزله على أن ٌدفع   : لماذا أسرع والد علً مبارك إلرساله إلى كاتب من الكتاب ؟ ٔٔس
 . له ما ٌقابل ذلك من المال 

 ألنه غره المظهر ، ولم ٌعلم ما وراءه ، فسرٌعاً ما ظهرت له  : لماذا كان ظن علً مبارك خاطباً ؟  ٕٔس
 .الحقٌقة المرة ، فلم ٌجد فً بٌت هذا الرجل الهدوء الذي كان ٌنشده 

الشكوى هً أن الكاتب المعلم كان ٌإذٌه وال ٌستفٌد منه  : ما الشكوى التً ذكرها علً مبارك إلى والده ؟ ٖٔس
 .شٌباً وٌرٌه آثار الضرب الشدٌد الظاهرة بجسده 

بؤنه قال ال تقل هذا عن معلمك فقدٌماً قالوا ) من  شكوى ابنه ؟ : ماذا كان رد والد ) علً مبارك ( على ٗٔس
 .علمنً حرفاً صرت له عبداً ( 

ذهب إلى أخ له فً قرٌته األولى برنبال دون أن ٌخطر أسرته لكً  : إلى أٌن ذهب علً مبارك ؟ ولماذا ؟ ٘ٔس
 ٌقنع والده بعدم الذهاب إلى الكتاب 

أسرعت أسرة علً مبارك فً البحث عنه حتى  ارك ( عندما علمت بغٌابه ؟: ماذا فعلت أسرة ) علً مب ٙٔس
 .عثر علٌه أحد أخوته فعامله باللطف 

عرضوا علٌه التعلٌم . وكان رده بؤنه قال ال  : ماذا عرضت األسرة على علً عند عودته وماذا كان رده ؟ 7ٔس
 .فابدة من التعلٌم بهذا الشكل 

عرض علٌه والده أن ٌعمل مع كاتب من  الشٌخ مبارك ؟ وكٌف قابله علً مبارك ؟ : ما العرض الذي قدمه 8ٔس
الكتاب الذٌن ٌقٌسون األراضً للفالحٌن . وقابله علً مبارك بؤن قال أجرب ٌا والدي ها العمل أوالً فإذا أعجبنً 

 .وإال بحثت عن عمل آخر ٌعجبنً فإننً أود أن أكون من الكبراء 

                                               

 فس .. وطموح مبكرعزة ن الفصل الثاني

 السجين المظلوم الفصل الثالث   
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 -أٓجٍش ِـخد ػٕٙخ : 

سبب الدهشة أنه ال ٌرضى أن ٌفرض علٌه أحد رأٌه وٌؤبى  : ما سبب دهشة الشٌخ وعجبه من ابنه علً ؟ ٔس
 إال أن ٌجرب العمل بنفسه ، لٌوافق علٌه أو ال ٌوافق ..

ذهب الشٌخ إلى ذلك الكاتب لكً ٌقبل  هذا الكاتب ؟ : لماذا ذهب الشٌخ مبارك إلى ذلك الكاتب ؟ وماذا ٌعمل ٕس
 ٌقٌس األراضً للفالحٌن .   بابنه تلمٌذاً له فوافق على طلبه . وٌعمل هذا الكات

طرده بعد ثالثة أشهر من خدمته ألنه كان ٌتحدث إلى  : لماذا طرد علً مبارك من العمل الذي كان ٌقوم به ؟ ٖس
 فاغتاظ الرجل إلفشاء ذلك السر الذي ٌضر .الناس عما ٌؤخذه من الفالحٌن 

لم ٌهتم لطرد ابنه وعاد ٌعلمه بنفسه وكان ٌؤخذه  : ماذا فعل الشٌخ مبارك مع ابنه بعد طرده من العمل ؟ ٗس
 معه أثناء تؤدٌة عمله لٌقوم بكتابة المال الذي ٌجمعه من العرب لصالح الدولة وٌقوم بحسابه .

ألحقه بكاتب فً مؤمورٌة ) أبو كبٌر ( شرقٌة ، بؤجر قدره خمسون  رك ( ابنه علٌاً ؟: أٌن ألحق الشٌخ ) مبا ٘س
 قرشاً فً الشهر .

ألنه وجد الكاتب ٌؤكل علٌه أجره ، وال ٌعطٌه غٌر الطعام  : لماذا لم ٌستمر ) علً مبارك ( فً هذا العمل ؟  ٙس
 .لة واستمر على هذا الحال ثالثة أشهر فقرر أن ٌؤخذ حقه بالحٌ

ألن الكاتب لم ٌعطٌه أجر الثالثة شهور  : لماذا أخذ علً مبارك أجر ثالثة شهور من المبلغ الذي قبضه ؟  7س
 .فؤخذ من المال الذي قبضه ثم أعطى الرجل كٌس النقود بعد أن أخبره 

ى المؤمور وأخبره قرر أن ٌنتقم من علً مبارك وذهب إل : ما أثر ما فعله ) علً مبارك ( على هذا الرجل ؟ 8س
 .بما حدث واتفقا على االنتقام 

نعم حٌن جاء إلى المركز طلب من الحكومة باختٌار بعض    : هل انتقم المؤمور من هذا الولد ؟ وكٌف ؟  9س
الشبان للخدمة العسكرٌة ، دعا المؤمور ) علً مبارك ( إلى أن ٌذهب إلى السجن لٌسجل َمن فٌه وعندما ذهب إلى 

  ع فً رقبته قٌداً من الحدٌد وألقوا به فً السجن عشرٌن ٌوماً .السجن وض
الصنٌع أن عرض على صدٌقه ) الخادم لمؤمور  : ما الصنٌع الذي قدمه السجان لٌنقذ علً مبارك ؟ ٓٔس

 الزراعة ( بؤن لدٌه فتى مظلوم ٌجٌد الخط وبارع فً الحساب لكً ٌسعى له فً وظٌفة عند المؤمور .

 طلب منه أن ٌكتب علً مبارك شٌباً لٌعرضه على سٌده . طاب الصدٌق من السجان ؟ : ماذا  ٔٔس
نعم وافق وأفرج عنه وعرض علٌه أجراً وهو خمسة  : هل وافق المؤمور على تعٌٌن علً مبارك لدٌه ؟ ٕٔس

 . وسبعٌن قرشاً فً الشهر 
ة علً مبارك بالعلم وضرورة تحصٌله ألنه ازدادت قناع  : ما موقف علً مبارك من العلم ؟ ولماذاً ؟  ٖٔس

 .أخرجه من السجن 
   

 

 -أسئلة مجبة عنهب : 

موقف علً مبارك من المشهد الذي  : ما موقف ) علً مبارك ( من المشهد الذي رأى فٌه ) عنبر أفندي ( ؟ ٔس
 رأى فٌه عنبر أفندي هو دهشة مما ٌرى وٌسمع .

سر احترام الناس لهذا الرجل هو أنه  ل ؟ وكٌف وصل إلى ذلك المنصب ؟: ما سر احترام الناس لهذا الرج ٕس
 تعلم ووصل إلى ذلك المنصب بعد دخوله مدرسة القصر العٌنً 

صمم على دخول تلك المدرسة ألن التالمٌذ ٌتعلمون  : لماذا صمم علً مبارك على دخول تلك المدرسة ؟ ٖس
 ك . كما أن الحكام ٌإخذون منها .فٌها الخط والحساب واللغة التركٌة وغٌر ذل

عندما أخذ اإلذن من عنبر أفندي لزٌارة أهله ففً الطرٌق  : كٌف التحق علً مبارك بمدرسة ) منٌة العز ( ؟ ٗس
تقابل مع صبٌان ومعهم رجل ٌقودهم وأخذوا ٌتسلون بالخط فكان علً مبارك أحسنهم وأفهموه أنه ٌمكن أن ٌلتحق 

توصله إلى مدرسة قصر العٌنً وتقدم علً مبارك إلى ناظر المدرسة لٌسجل اسمه مع بمكتب منٌة العز وسوف 
 عدد من التالمٌذ 

 سر غامض الفصل الرابع   
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رفض أن ٌسجل اسم علً مبارك حتى  : ما موقف الناظر من علً مبارك ؟ وماذا فعل علً مبارك بعد ذلك ؟ ٘س
 ذا لم ٌفعل فخضع الناظر لرغبته .ٌسمح أبوه بالتحاق ابنه ، هدد علً مبارك الناظر بؤن ٌشكوه إلى الوالً إ

أصبح علً مبارك من التالمٌذ  : كٌف التحق علً مبارك بمدرسة قصر العٌنً ؟ وهل وجد فٌها ما ٌتخٌل ؟  ٙس
النجباء الذٌن فرزوا إللحاقهم بمدرسة قصر العٌنً ولكن وجدها بعٌدة عما سمع عن فراش ) عنبر أفندي ( وأن 

 . ئلطعام ردالمدرسة بها الضرب والسب وا

حاول والد ) علً مبارك ( أن  : ماذا فعل الشٌخ مبارك وابنه علً مبارك إزاء ما ٌحث فً هذه المدرسة ؟ 7س
ٌخلصه من هذا النظام وأٌضاً حاول علً مبارك أن ٌخلص نفسه منه بالهروب ولكنه عدل عن ذلك ألنه تذكر ما 

 سوف ٌصٌب أهله من البالء .

نقلت المدرسة إلى ) أبً زعبل ( لتصٌر مدرسة )  ة بعد ذلك ؟ وفً ماذا تخصصت ؟: أٌن نقلت المدرس 8س
 قصر العٌنً ( مدرسة خاصة بالطب .

ألنه ٌكره علوم الهندسة والحساب والنحو   : لماذا فكر علً مبارك فً الهروب من مدرسة قصر العٌنً ؟  9س
   التً تدرس فٌها وكالم المعلمٌن مثل السحرة . 

ابتسم الحظ له بؤن بعث إلٌه من ٌحببه فً تلك العلوم التً ٌكرهها  : كٌف ابتسم الحظ لـ ) علً مبارك ( ؟ ٓٔس
. 

الذي حببه ناظر المدرسة بؤن جعل كل المتؤخرٌن فً المدرسة فً  : من الذي حببه فً تلك المدرسة ؟  ٔٔس
 ة ولذلك أقبل التالمٌذ على دروسه .فصل واحد مستقل وشرح الهندسة والمقصود من رموزها بوضوح وسهول

ألنه أحب الهندسة والحساب الذي كان ٌنفر  : لماذا اختٌر ) علً مبارك ( للدراسة بمدرسة المهندسخانة ؟ ٕٔس
 منهما وتفوق فٌهما حتى كان أول فرقته .

س سنوات . كان قضى فٌها خم  : كم سنة قضاها علً مبارك فً المهندسخانة ؟ وكٌف كان حاله فٌها ؟  ٖٔس
 دابماً فٌها أول فرقته ومحل إعجاب المعلمٌن والنظار وغٌرهم .

   

 حرٓ ػخُٛ ػٍٝ حٌمٜشِٕخل٘ش 

 السإال األول

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 َكُثَر َعَدُد أُْسَرِة )َعلِى ُمَباَرك( فِى )بِِرْنَبال اْلَجِدٌَدِة(، َحتَّى َقاَرُبوا اْلِماَبِة.ـ ٔ

راَسِة بَِمْدَرَسِة ـ ٕ  ، وَظَهَرْت َبَراَعُتُه فِى ُعلُوِمَها.المهند سخانةاُْختٌَِر)َعلِى ُمَباَرك( لِلدِّ

 ؟ وكٌف تم حلها ؟ التً واجهت على مبارك و والده أثناء الذهاب للُكّتابب( ما المشكلة 

 الصبى ؟ ؟ وعالم اتفق معه والد الذي حفظ على مبارك على ٌدٌه القرآن جـ( من الشٌخ 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
 (  َرافَِضــةً ـ  َحِزٌَنـــةً ـ  َفِرَحـــــةً  )  َكاَنْت أُمُّ )َعلِى ُمَباَرك( ......... لِفَِراِق اْبنَِها.ـ ٔ
ْنَتقِـمَ ـ  ٌَُســاِمـحَ  )  َعَزَم اْلَكاتُِب َعلَى أَْن .......... ِمْن )َعلِى ُمَباَرك(.ـ ٕ ْشـــُتمَ ـ  ٌَ ٌَ  ) 

 السإال الثانً

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 َقـاَم اْلَكاِتُب بَِطـْرِد )َعلِى ُمَبـاَرك(، َبْعـَد َثالَِث َسـَنَوات  ِمْن ِخْدَمتِِه َمَعُه.ـ ٔ
ِة )َبنِى عبٌد(. اْلَتَقى )َعلِى ُمَباَرك( بِصْبٌان  ـ ٕ ٌَ  ِعْنَد َقْر

 لم َ لم ٌقم الوالد بتعلٌم ابنه بنفسه؟) ب ( 

 بالضرابب ؟ ٌفًلجؤ إلٌها الشٌخ مبارك حتى  التًما الوسٌلة ـ ٔ)ؿـ ( 

 فماذا فعل ؟ –لم ٌستطع الشٌخ مبارك مع كل المحاوالت الوفاء بالضرابب  ـٕ     

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
ِة: ...........ـ ٔ ٌَ ْت أُْسَرةُ )َعلِى ُمَباَرك( فِى َقْر اِدٌـن )  اْسَتَقرَّ ٌَّ  (  بِِرْنَبـال اْلَجِدٌـدةـ  النُّـورـ   الصَّ

ْعَملَ ِعْنَد أََحِد: ..........ـ ٕ ٌَ ارـ  راع الـزَّ  )  َرِغَب )َعلِى ُمَباَرك( فِى أَْن   (  اْلُكتَّابِ ـ  التُّجَّ

 السإال الثالث

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    



 9102سلسلة ابن عاصم              اللغة العربٌة          الصف السادس االبتدائً         الفصل الدراسً األول 

 

  عمارنة ـ بجوار مكتب البرٌد و اإلنترنت ـ تل ال مركز النور لخدمات الكمبٌوتر 
 

٘8 

 َكاَنْت أُْسَرةُ )َعلِى ُمَباَرك( َمَحلَّ َتْقِدٌر  ِمَن الحكومِة.ـ ٔ
ْبِع.ـ ٕ اُن )َعلِى ُمَباَرك( َقاِسَى الطَّ  َكاَن َسجَّ

 كٌف كان العلم سببا فى خروج على من السجن ؟                           ) ب ( 
 ( ما المستقبل الذى رسمه على لنفسه ؟ جـ) 
 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
 (  َخْمَسة  وتِْسُعونَ ـ  َخْمَسة  وَسْبُعونَ ـ  َخْمُسونَ  )  َعَرَض اْلَمؤُْموُر َعلَى )َعلِى ُمَباَرك( َراِتًبا َقْدُرهُ ........... قِْرًشا.ـ ٔ
خ  أْصلُُه ِمن: .........ـ ٕ ٌْ ُخ )ُمَباَرك( إِلى َش ٌْ  (  ِمنٌـِة اْلِعزـ  بِِرْنَبـالـ  اْلُكوم واْلَخلٌِــج )  اْهَتَدى الشَّ

 السإال الرابع

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 كان السجان طٌب القلب وعزم على أن ٌنقذ على من السجن        ـ ٔ
 لم ٌوافق المؤمور على تعٌٌن على فى الوظٌفة الخالٌة    ـ ٕ

 ما الطرٌق الذي اختاره علً مبارك لنفسه ؟ ولماذا ؟ ) ب ( 

 لماذا لم ٌستمر " علً مبارك " فً العمل مع هذا الكاتب ؟) ؿـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
ْوًما. ٌَ ْجِن ..........   (  أَْرَبِعٌنَ ـ  َثالَثِـٌنَ ـ  ِعْشــِرٌـنَ  )   َظلَّ )َعلِى ُمَباَرك( فِى السِّ

ـِه )َعلِى ُمَباَرك(. ٌْ ِخ )أَبِى ِخْضر( ......... ِعْنَدَما َدَخلَ َعلَ ٌْ ـ  (  َطَعام  ـ  َعًصا َغلٌَِظة  ـ  الشَّاىُكوب  ِمَن  )  َكاَن بِِجـَواِر الشَّ

 السإال الخامس

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 أحب علً مبارك الهندسة والحساب بفضل هذا المعلم المتمكن      -ٔ

 فشل علً مبارك فشالً ذرٌعاً فً الدراسة بمدرسة -ٕ

 مبارك فً دراسة الهندسة والحساب ؟ ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟ماذا كان ٌرى على ) ب ( 

 لماذا سر عرب السماعنة بالشٌخ مبارك ؟) ؿـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
ِة ..........ـ ٔ ٌَّ ا( ِبَكاِتب  فِى َمؤُْموِر ًٌّ ُخ )ُمَباَرك( اْبَنُه )َعلِ ٌْ  صٌر (  أَبـُوـ  َكبٌِـر أَُبـوـ قٌر أَُبـو ) أَْلَحَق الشَّ

ِة اْلِعز(: ........ ٌَ َف )َعلِى ُمَباَرك( َعَلى َتالَِمٌِذ )ِمْن  ( أُْعِجُبوا بِهِ ـ  اْبَتَعـُدوا َعْنـهُ ـ  َسِخـُروا ِمْنـهُ  )  ِعْنَدَما َتَعرَّ

 السإال السادس

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 " ثالث سنوات "                المهند سخانةقضى على مبارك فى مدرسة  -ٔ
 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمٌن . -ٕ

 ماذا كان ٌرى على مبارك فً دراسة الهندسة والحساب ؟ ولماذا أحبهما بعد ذلك ؟) د ( 

 ماذا كان ٌتعلم تالمٌذ قصر العٌنى ؟) ؿـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
اشـ  َوالِــــــــِدهِ  )  َعَرَف )َعلِى ُمَبـاَرك( ِسـرَّ َعَظَمِة اْلَمؤُْموِر ِمَن: ..........ـ ٔ ــالَِمٌــــــذـ  اْلَفـــــــرَّ  (  التَّ

( إِلى.........، ـ ٕ ( َوَمَعُه اْبُنُه )َعلِىٌّ ُخ )ُمَبارك  ٌْ ْكُتُبوَن للناِس َشَكاَواُهْم َوُعقُوَدُهْم.أَسـَرَع الشَّ ٌَ اِب الَِّذٌن   ِمَن اْلُكتَّ

 (  َكــاتِــــــبـ  َعــــــالِـــــمـ  َحــــــاِكــم) 

 السإال السابع

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

                                                                    مؤمورٌة ) أبو كبٌر ( سبعة أشهر .   استمر على ٌعمل فى -ٔ
 اشتد ألم السجان لما حدث للفتى الصغٌر . )     ( -ٕ

 ب( ما المإهالت التى ذكرها السجان لتولٌة " على مبارك " الوظٌفة ؟

 " لٌكون دلٌال على كفاءته ؟ جـ( ماذا طلب صدٌق السجان من " على مبارك

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
.ـ ٔ  (  َخْمَسـةِ ـ  أَْرَبَعـةِ ـ   َثـالََثةِ  )  َقاَم اْلَكاتُِب بَِطْرِد )َعلِى ُمَباَرك( ِمَن اْلَعَمِل ِعْنَدهُ، َبْعَد.............. أَْشُهر 

نِى(: ...........َشْرُط ُدُخوِل َمْدَرَسِة )َقْصر ـ ٕ ٌْ ــــْدقـ    اْلَوَســـــاَطـةـ   االْجتَِهـــــــادُ  )  اْلَع  (  الصِّ

 السإال الثامن
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 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

                                                               قضى على مبارك فى مدرسة المهندسخانة " ثالث سنوات "     -ٔ
 كان على مبارك محل إعجاب النظار والمعلمٌن . -ٕ

 لماذا صمم على مبارك على دخول مدرسة القصر العٌنى ؟) ب ( 

ْجان مع الفتى الصغٌر .(  جـ )   علل : تعاطف السَّ

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
تَِها ِبـ: ...........ـ ٔ ٌَ  كوم جماده ( ـ  اْلَكْوم َواْلَخلٌِجـ  ادنةسعالْ  ) َهَرَبْت أُْسَرةُ )َعلِى ُمَباَرك( ِمْن َقْر
خ  اْسُمُه: .........ـ ٕ ٌْ ُخ )ُمَباَرك( إِلَى َش ٌْ  (أَْحَمد أَُبو ِخْضرـ  علًأَْحَمد أَُبو ـ  د أَُبو ِخْضر  وُمَحم ) ْهَتَدى الشَّ

 السإال التاسع

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

ْسُكُن َقِرًٌبا ِمْن َمَساِكِن اْلَبْدِو.ـ ٔ ٌَ  َكاَن الشٌُخ )أَْحَمُد أَُبو ِخْضر( 
ْحَفِظ اْلُقْرآَن.ـ ٕ ٌَ ا( ِبالضرِب إَِذا لَْم  ًٌّ ٌُخ )ُمَباَرك( اْبَنُه )َعلِ َد الشَّ  َهدَّ

 لم َ لم ٌقم الوالد بتعلٌم ابنه بنفسه ؟) د ( 

 لماذا كان لمٌالد هذا المولود فرحة كبٌرة فى القرٌة كلها ؟) جـ ( 

 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 
نِى(: ..........ـ ٔ ٌْ اد ) َكاَنْت َمْفُروَشاُت َمْدَرَسِة )َقْصِر اْلَع جَّ  (  اْلقُْطَن واْلَحِرٌرَ ـ  ُحْصَر اْلَحْلَفاـ  السِّ

 ِٓ ٔـزخء ِيٍٓش ١ِٕش حٌؼِ ح٠ٌٌٓ حٌظلمٛح رّيٍٓش ) أرٟ ُػزً ـ فَٜ حٌؼ١ٕٟ ـ حٌّٕٙي ٓوخٔش (  ـكان  ) علً (ٕ

 السإال العاشر

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

َراِبـَب اْلَباِهَظَة َعلَى اْلَفالَِّحٌَن. فِىـ ٔ ْفِرُضـوَن الضَّ ٌَ ـاُم  د َعلِى( الَكِبٌــِر، َكاَن اْلُحكَّ  َعْهـِد )ُمَحمَّ

ْهِر.ـ ٕ  َعَرَض اْلَمؤُْموُر َعلَى )َعلِى ُمَباَرك( َراِتًبا َقْدُرهُ َخْمَسة  وَسْبُعوَن قِْرًشا فِى الشَّ

 من ابنه " على " ؟                        ما سبب دهشة الشٌخ وعجبه) ب ( 

 . اعتزاز الصبى بنفسه وكرامته اذكر دلٌاًل  ) جـ ( 
 ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن فٌما ٌلً د) 

 
 السإال الحادي عشر

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

َماِعَنة( ـ ٔ  َمْسِجًدا للشٌِخ )ُمَباَرك(، وجعلوهُ إَِماًما لَُهْم.َبَنى )َعَرُب السَّ

 كان كاتب الشكاوى الذى عمل معه على مبارك ٌعامله معاملة طٌبةـ ٕ

 ما موقف على مبارك من المشهد الذى رأى فٌه عنبر أفندى ؟ ) ب ( 

 ما سر احترام الناس لهذا الرجل ؟ وكٌف وصل إلى ذلك المنصب ؟  (جـ) 

 أكمل مكان النقط : (  د) 

 
 السإال الثانً عشر

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 من ابنه .  الدهشة والتعجب نع امط الشفتٌن مع هز الكتف تعبٌرـ ٔ
( بَِخَبِر اْلتِحاقِِه باْلَمْدَرَسِة، َفـِرَح ـ ٕ  َفَرًحا َشِدًٌدا.ِعْنَدَما َعلَِم َوالُِد )َعلِىٍّ
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 عشر لثالسإال الثا

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 ـ وخٔض أَ ) ػٍٟ ( ٓؼ١يس ك١ٓ ً٘ذ ٛغ١َ٘خ اٌٝ حٌىظخد .ٔ

 ـ ىػض حألَ ٍرٙخ أْ ٠لَّ ٛغ١َ٘خ ٚ ٠زؼي ػٕٗ حألهطخٍ . ٕ

 
 أكمل مكان النقط : (  د) 

 
 الرابع عشر السإال

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

ْعـِرَف ِسـرَّ َعَظَمِة )َعْنَبر ـ ٔ ٌَ اِش اْلَمؤُْموِر؛ لِ  (.أفنديَذَهَب )َعلِى ُمَباَرك( إِلَى َفرَّ

ـاَس ـ ٕ ٌَ َتَعلََّم قِ ٌَ ( َعَلى اْبِنـِه أَْن   ، َفَواَفَق َعلَى اْلَفْوِر.األراضًَعَرَض الشـٌُخ )ُمَباَرك 

ابه ؟) ب (   كٌف وجد الصبً الشٌخ أبا خضر فً ُكتَّ

 لماذا ازداد على مبارك قناعة بالعلم وضرورة تحصٌله ؟) جـ ( 

 أكمل مكان النقط : (  د) 

 
 السإال الخامس عشر

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

 

 

 
 أكمل مكان النقط : (  د) 

 
 السإال السادس عشر

 -( أمام الخطؤ :  Хأمام الصحٌح  وعالمة )  √  ( )  أ ( ضع عالمة )    

(.ـ ٔ اَن ِمْن تالمٌِذ َمْدَرَسِة )ِمْنٌِة اْلِعزِّ ٌَ ْب  َعَرَف )َعلِى ُمَباَرك( أَنَّ الصِّ

 َعَظَمة . فً(، َفَرآهُ َجالًِسا أفنديَدَخلَ )َعلِى ُمَباَرك( َعلَى )َعْنَبر ـ ٕ

 
 أكمل مكان النقط : (  د) 
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 ٛفش ( .      – ِي٠ٕش –ؿّخى  –ٔزخص  – ك١ٛحْ –أٔخْ لي ٠ىْٛ حُٓ )  –

 آهَٖ ط٠ٕٛٓ ( .  –آهَٖ طخء َِر١ٛش  –ػالِخص حالُٓ ) أٌٚٗ حي  –

 ؿّغ ( .  –ِؼٕٝ  –ُٓ لي ٠ىْٛ ) ِفَى حال –

 ِئٔغ ( .  –ُٓ لي ٠ىْٛ ) ٌِوَ حال –

 

 ٘ٛ ػًّ ٠ليع فٝ ُِٓ . لي ٠ىْٛ حٌفؼً :  –

 . ٔخَ – ٌؼذ – ًحوَ( ِخٟٝ : ٔ)  

  ٠ٍؼذ –طؼٍذ –ٌؼذأ – ٠ٌحوَ –طٌحوَ –أًحوَ( ٠ِخٍع : ٕ)  

 .٠ٕخَ  –طٕخَ –أٔخَ –

 .  ُٔ – حٌؼذ – ًحوَ( أَِ : ٖ)  

 

 ىف–على -عن  –إلى  –من )  مثل حروف الجر –
 ( . الكاف – الالم – الباء

  اً .مجرور اً بعدها ٌكون اسم ىٌؤت ىاالسم الذ –

 

 حٌـَ حٌٕٜذ حٌَفغ حٌٕٛع

 ضرب الولد حٌفظلش .  مإدبالولد  ح٠ٌّش المفرد
 . الجرس

ذهب أحمد إلى  حٌىَٔس
 . الحفل

  الرجلٌنشاهدت  ح١ٌخء . مإدبان المإمنان حألٌف المثنى
. 

ى سلمت عل ح١ٌخء
 .  الرجلٌن

جمع المذكر 
 السالم

 مإدبونالمإمنون  حٌٛحٚ
. 

شاهدت  ح١ٌخء
 .  المإمنٌن

إلى ذهبت  ح١ٌخء
 .  المهندسٌن

جمع المإنث 
 السالم

شاهدت  حٌىَٔس . مإدباتالمإمنات  ح٠ٌّش
 .  لمإمناتا

 ىسلمت عل حٌىَٔس
 .  األمهات

  الرجالشاهدت  حٌفظلش . أقوٌاءالرجال  ح٠ٌّش جمع التكسٌر
. 

 ىسلمت عل َسحٌىٔ
 .  الرجال

 
 

 ( المفرد : ٔ)
 . دل على واحد أو واحدة ماهو 

 التلمٌذة ( .  –المإمن مثل : ) 
 ( المثنى : ٕ)

 نتٌن وأخره ثدل على اثنٌن أو ا ماهو 
 .(  أو ٌن ان )

 الولدٌن ( . –مثل : ) الولدان 
 ( جمع : ٖ)

 دل على أكثر من اثنٌن أو اثنتٌن ماهم 
 وقد ٌكون : 

: ٌنتهى بـ : ون أو  جمع مذكر سالم –
 المإمنٌن ( –ٌن ) المإمنون 

 : ٌنتهى بـ : ات  جمع مإنث سالم –
 المعلمات ( . -) المإمنات 

 : لٌس له قاعدة ثابتة .  جمع تكسٌر –
  التالمٌذ ( .  –) الرجال 
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 بفعل .  التى تبدأالجملة هى  –.                                         التى تبدأ باسمالجملة هى  –
 من :  تتكون –                                                           تتكون من : –
       أمر . –مضارع  –: ماضى  فعل( ٔ)                           : وٌكون مرفوع .          مبتدأ( ٔ)
 : الذى ٌقوم بالفعل وٌكون مرفوع . فاعل( ٕ)                            : وٌكون مرفوع .          خبر( ٕ)
 . اوٌكون منصوب : الذى ٌقع علٌه الفعل مفعول به( ٖ)                        : البحر واسع .                   مثال –

 : ٌشرح المعلم الدرس . مثال –                                                                    

 

 

 

                    

 مؤخوذ من لفظ الفعل .  منصوباسم هو المطلق  المفعول –
 ( . قراءةت القصة : ال ٌؤتى بعده صفة ) قرأ للفعلكد إم( ٔ: )نوعان  المطلق المفعول –
 جٌدة ( .  قراءة: ٌؤتى بعده صفة ) قرأت القصة  نوعلمبٌن ل (ٕ)                                

 

 . ٌؤتى بعد الفعل لبٌان سبب حدوث الفعل منصوبهو اسم  ألجلهالمفعول  –
  ٌذهب التلمٌذ إلى المدرسة طلًبا للعلم .  – النجاح فى رغبة أذاكر دروسى : أمثلة

 

 طٕمُٔ حٌظَٚف اٌٝ : –

ح  –) ١ٌالً حُٓ ِٕٜٛد ٠يي ػٍٝ ُِٓ كيٚع حٌفؼً ( ظَف ُِخْ :ٔ)    ًٍ  غًيح ( –أِْ  –ِٔخًءح –ٛزخًكخ  –ٔٙخ

  طلض ( –فٛق –ر١ٓ –لزً  –رؼي  –هٍف  –أِخَ)كيٚع حٌفؼًحُٓ ِٕٜٛد ٠يي ػٍٝ ِىخْ ( ظَف ِىخْ :ٕ)   

 

 ُ حٌٌٜ لزٍٗ ) حُٓ ِؼَفش ِـٍَٚ ٠ؤطٝ رؼي ٔىَس  ٌظؼ٠َفٙخ ( . ح٠ٌّخف ا١ٌٗ ٘ٛ حُٓ ِـٍَٚ ٠ز١ٓ ٔٛع حالٓ –

 ٠ّٔٝ حالُٓ حٌٌٜ لزٍٗ ٠ِخف ، ٠ٚؼَد ح٠ٌّخف كٔذ ِٛلؼٗ فٝ حٌـٍّش . –

 حُٓ ٔىَس + حُٓ ِؼَفش = ٠ِخف ا١ٌٗ .  –

 ( حأل٠خَ : ٠ِخف ا١ٌٗ ِـٍَٚ ٚػالِش ؿَٖ حٌىَٔس .ِٔؼخي : لَأص وظخد حأل٠خَ . ) –

 ٛ وٍّش ) وظخد ( : طؼَد ِفؼٛي رٗ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش .( ح٠ٌّخف ٕ٘خ ٕٚ٘)

 ٕ٘خن كخالص ػخرظش ٠ٌٍّخف ا١ٌٗ : –

 ِؼخي : حٌؼٜفٍٛ فٛق حٌ٘ـَس .         ظَف حٌِِخْ (  –( رؼي حٌظَٚف ) ظَف حٌّىخْ ٔ)   

 يٜ ( .اك –أكي  –ٜٓٛ  –غ١َ  –رؼٞ  –ؿ١ّغ  –وٍظخ  –وال   –( رؼي رؼٞ حٌىٍّخص ِؼً ) وً ٕ)   

 ِؼخي : اْ رؼٞ حٌظٓ اػُ .         

 ( رؼي حٌـخٍ ٚحٌّـٍَٚ ) اًح وخْ حٌّـٍَٚ ٔىَس ( .         ِؼخي : ً٘زض اٌٝ ٔخىٜ ح١ٌٜي .ٖ)   

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة . البحر

 ة .: خبر مرفوع وعالمة رفعه الضم واسع

 . مرفوع وعالمة رفعه الضمة : فعل مضارع ٌشرح

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة . المعلم

 : حٌفؼً ٍِلٛظش

حألَِ ال ٠ؤطٝ رؼيٖ 

فخػً ٚأّخ ٠ؤطٝ 

 رؼيٖ ِفؼٛي رٗ .
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 ( طؤطٝ ح٠ٌّخثَ حٌّظٍٜش ٠ِخف ا١ٌٗ ) فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ ( .ٗ)   

 ِؼخي : ٠لذ حٌَّٜٜ ١ٕٚٗ .         

 ١ٌٗ فٝ ٔفْ حٌـٍّش ِٚظظخ١ٌخْ .٠ّىٓ أْ ٠ؤطٝ حػٕخْ ٠ِخف ا –

 ١ٕٓخء ( اػَحرّٙخ ٠ِخف ا١ٌٗ –ِؼخي : ٍفغ حٌـٕٛى حٌؼٍُ فٛق أٍٝ ١ٕٓخء . وٍّظخ ) أٍٝ    

 
 

 ٘ٛ ِخ ١ٌْ ؿٍّش ٚال ٗزٗ ؿٍّش ، رً ٠ىْٛ وٍّش ٚحكيس فم٢ لي طيي ػٍٝ حٌّفَى أٚ حٌّؼٕٝ أٚ حٌـّغ .

 ( حٌّؼٍّْٛ ِلظَِْٛ .               ٕ)          ( حٌٜالس فَٝ ػٍٝ وً ٍُِٔ .       ٔأِؼٍش  :  )

   . هو الذى ٌكون جملة اسمٌة أو جملة فعلٌة  -:                                      

 

( الري أْ ٠ظًٜ رّزظيثٙخ ١َّٟ) ٍحر٢ ( ٠ؼٛى ػٍٝ حٌّزظيأ حألٚي ٠ٚطخرمٗ فٝ حٌٕٛع ٚحٌؼيى ٚطىْٛ ٔ) 

 حٌـٍّش حال١ّٓش

 ٓ حٌّزظيأ حٌؼخٔٝ ٚهزَٖ فٝ ِلً ٍفغ هزَ ٌٍّزظيأ حألٚي .حٌّىٛٔش ِ     

 أٜ طىْٛ : حُٓ + ) حُٓ + ١َّٟ ٠ؼٛى ػٍٝ حالُٓ حألٚي ( + هزَ ٌالٓـُ حٌؼخٔٝ      

 ح٠ٌَخٟش ِٕخفؼٙخ ِظؼيىس . –أِؼٍش : حٌطخٌذ ىٍؿخطٗ َِطفؼش      

 إعرابها الكلمة

 أٚي َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . أِزظي حٌطخٌذ

 ِزظيأ ػخْ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش ٚحٌٙخء ١َّٟ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ . خطٗىٍؿ

هزَ حٌّزظيأ حٌؼخٔٝ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش ٚحٌـٍّش حال١ّٓش ِٓ حٌّزظيأ حٌؼخٔٝ ٚهزَٖ )  َِطفؼش

 ىٍؿخطٗ َِطفؼش ( فٝ ِلً ٍفغ هزَ ٌٍّزظيأ حألٚي ) حٌطخٌذ ( .

دأ ضمٌر منفصل ٌعود علٌه ثم خبر الضمٌر .. فٌكون الضمٌر وخبره ( قد ٌقع بعد االسم المبتٕ) 
 جملة اسمٌة فى محل رفع خبر المبتدأ األول .

 أى تكون : اسم + ) ضمٌر منفصل ٌعود على االسم األول ( + خبر للضمٌر     
 مثال : العمل هو الحٌاة .     

 اػَحرٙخ حٌىٍّش

 ش .ِزظيأ أٚي َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّ حٌؼًّ

ٛ٘ . ٍْ  ١َّٟ ِٕفًٜ ِزٕٝ فٝ ِلً ٍفغ ِزظيأ ػـخ

هزَ ٌٍّزظيأ حٌؼخٔٝ ) ح١ّ٠ٌَ ( َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . ٚحٌـٍّش حال١ّٓش ِٓ حٌّزظيأ  حٌل١خس

 حٌؼخٔٝ ٚهزَٖ ) ٘ـٛ حٌل١خس ( فٝ ِلً ٍفغ هزَ ٌٍّزظيأ حألٚي .
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 ػٍٝ حٌّزظيأ ٠ٚىْٛ ِٔظظَحً أٚ ِظٜالً . ٠ىْٛ فٝ ِلً ٍفغ ٚالري ِٓ ١َّٟ ٍحر٢ ٠ؼٛى –

 فؼً حٌـٍّش اِخ أْ ٠ىْٛ ِخ١ٟخً ، أٚ ٠ِخٍػخً ، ٚال ٠ىْٛ أَِحً أريحً. – ٠ظىْٛ ِٓ فؼً ٚفخػً .    –

 ِؼخي : حٌّئِٓ ٠مٛي حٌلك . –

 اػَحرٙخ حٌىٍّش

 ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . حٌّئِٓ

َٖ ٘ٛ ٚحٌـٍّش حٌفؼ١ٍش ِٓ حٌفؼً ٚحٌفخػً فٝ ِلً ٍفغ هزَ فؼً ٠ِخٍع ٚحٌفخػً ١َّٟ ِٔظظَ طمي٠ ٠مٛي

 ٌٍّزظيأ .

 ِفؼٛي رٗ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش  . حٌلك

 ٘ٛ ِخ ١ٌْ ِفَىح ٚال ؿٍّش .  –                                       

 + حُٓ ِـٍَٚ (  زخٍس ػٓ ) كَف ؿَ( ؿخٍ ِٚـٍَٚ : ٠ىْٛ حٌوزَ ػٔ) ٠ٕٚمُٔ اٌٝ -                    

 ( ظَف : ٠ىْٛ حٌوزَ ػزخٍس ػٓ )ظَف ُِخْ أٚ ظَف ِىخْ ( . ٕ)                  

 ( حٌلك فٛق حٌمٛس .        ٕ( حٌٕظخفش ِٓ حإل٠ّخْ .                 )ٔأِؼٍش : ) –

 اػَحرٙخ حٌىٍّش

 ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . حٌٕظخفش

 كَف ؿَ . ِٓ

 ٍٚ رّٓ ٚػالِش ؿَٖ حٌىَٔس ٚحٌـخٍ ٚحٌّـٍَٚ فٝ ِلً ٍفغ هزَ ٗزٗ ؿٍّش ٌٍّزظيأ .حُٓ ِـَ حإل٠ّخْ

 ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . حٌلك

 ظَف ِىخْ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش ٚ٘ٛ ٗزٗ ؿٍّش هزَ حٌّزظيأ . فٛق

 ٠ِخف ا١ٌٗ ِـٍَٚ رخٌىَٔس . حٌمٛس

 

 

 حٌَحر٢ ٔٛع حٌوزَ حٌوزَ حٌّزظيأ حٌـٍّش

 ال ٠لظخؽ اٌٝ ٍحر٢ ِفَى هٍك حٌٜيق ٌٜيق هٍك ؿ١ًّح

 ِظليْٚ حٌٍّّْٔٛ حٌٍّّْٔٛ ِظليْٚ

ؿٍّش  ه١َٖ وؼ١َ حإلٓالَ حإلٓالَ ه١َٖ وؼ١َ

 ح١ّٓش

 ح١ّ٠ٌَ ) حٌٙخء ( فٝ ه١َٖ

 أهاللُٙ ك١ّيس حٌٍّّْٔٛ حٌٍّّْٔٛ أهاللُٙ ك١ّيس ح١ّ٠ٌَ ) ُ٘ ( فٝ أهاللُٙ

 ١َّٟ ِٔظظَ طمي٠َٖ ) ٘ٛ ( ؿٍّش فؼ١ٍش ٠ّٛٔ حٌٜيق حٌٜيق ٠ّٔٛ رخٌفَى

حٌٍّّْٔٛ ٠ِْٜٛٛ  ( ٠ِْٜٛٛ ٚحٚ حٌـّخػش فٝ )

 ٠ٍِخْ

 ٠ِْٜٛٛ حٌٍّّْٔٛ

 ال ٠لظخؽ اٌٝ ٍحر٢ ٗزٗ ؿٍّش ِٓ حٌف٠خثً حٌٜيق حٌٜيق ِٓ حٌف٠خثً

 ر١ٓ حألغٜخْ حٌؼٜفٍٛ حٌؼٜفٍٛ ر١ٓ حألغٜخْ

 : ىنوع الخبر فٌما ٌأت عٌن (0) 

 .  الحدٌقة أزهارها ناضرة –            .  القراءة مفتاح العلم –                      .  دالكتاب جدٌ –
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 .  الحارس أمام المصنع –             . العش ىالعصفور ف –                 .  الحر ٌشتد صٌفاً  –
.  التدرٌب صباحا –  الكتاب فوق المكتب .  –  اإه عذب .               النٌل م –                  ًْ
 الصدق ٌهدى إلى الجنة .  – رتفع .         األمواج صوتها م –             . الصدٌقان متعاونان ً  –
 .  الجنود الشجعان ٌنتصرون –                   . القمر ٌنٌر لٌالً  –               .ً  العرب أمة واحدة –
 : خبر جملة اسمٌةب أكمل (ٕ) 
 ..................الشمس ..... –      ...........األسرة السعٌدة ... –         ................ الرٌاضة –
 ......................... العمال –                  .............. الربٌع –       ................ الحدٌقة –
 ..................... الحجرتان –                .............. األمهات –       ................ الكتاب –
 فعلٌة :خبر جملة ب أكمل (ٖ) 
 ..................... الهرم األكبر –             .............. العلم –            ................ األمطار –
 ........................... األزهار –             .............. القرد –            ................ البقرة –
 .......................الطابرة..... –                 .............. األم –           ................ األب –
 : جملةشبه خبر ب أكمل (ٗ) 
 .......................كوب ال –            ...............المعلم  –          ................ الكتاب –
 .....................الحدٌقة  –               .............. التالمٌذ –     ................ الفاكهة –
 .......................األسد  –               ................ الفالح –       ................ الثٌاب –
 :ب ( أكمل بمبتدأ مناس٘) 
 .أخالقه حسنه .... .........  –  . .... حول المدرسة.........  –      . ..... فوق الشجرة.........  –
 .طوابقه متعددة .... .........  –     . الكوب ى.... ف.........  –        . ..... خلف القابد.........  –
 اآلتٌة: قوسٌن فً الجملالبٌن  لمااختر اإلجابة الصحٌحة  (ٙ) 
  ( جملة اسمٌة –شبه جملة  –مفرد  ) خبر المبتدأ : :  ( أثاثها مرتب الحجرة ) –
   ( جملة فعلٌة –جملة اسمٌة  –شبه جملة  )    خبر المبتدأ : :  ( الحقٌبة ىف الكتب ) –
   ( جملة فعلٌة –مفرد  –جملة اسمٌة  ) خبر المبتدأ :  : ( ٌكتب الدرس التلمٌذ ) –
    ( جمع مذكر سالم –مثنى  –مفرد  ) نعت :  :  ( شجعان المصرٌون ) الجنود –
  ( شبه جملة –مفرد  –جملة فعلٌة  خبر المبتدأ : ):  ( التالمٌذ أمام المدرس ) –
 أعرب الجمل اآلتٌة :  (7) 
 .   الجند القابد أمام  –                 .   البرد ٌشتد فى الشتاء  –        . الفٌل خرطومه طوٌل  –
 . الروح هى الحٌاة  –                    .   الرسالة فى الظرف  –            .البركة فى البكور  –
 : خبر مفرد  ىحول الخبر الجملة إل( 8) 
   .الحٌاة متعها كثٌرة  –                    . كالمه ممتع الخطٌب –        .  الحدٌقة سورها عال  –
  ى . السٌارة محركها قو –                   .واجبها  ىتإد التلمٌذة –      ه . عمال المهندس ٌوجه –
 :جملة اسمٌة خبر  ىحول الخبر المفرد إل( 9) 
 .الصالة عماد الدٌن  –                       . مستمعة جٌدةهند  –            ه .التلمٌذ متقن عمل –
 :لة فعلٌة جم ى خبرحول الخبر المفرد إل( ٓٔ) 
 .مسجل الهدف  أحمد –                        . الحدٌقة مثمرة –            . المهمل  كسول –
  .المدٌران حاضران  –   .   حضارة مصر مشرقة –      .  المعلمون مهتمون بتطوٌر التعلٌم –

  
 

ٌّزظيأ ٠ّٚٔٝ ) حّٓٙخ ( ، ٚطٕٜذ ) وخْ ٚأهٛحطٙخ ( أفؼخي ٔخٓوش ، طيهً ػٍٝ حٌـٍّش حال١ّٓش ، فظَفغ ح –

 حٌوزَ ٠ّٚٔٝ ) هزَ٘خ ( .     
  -:ِٓ أهٛحص وخْ 
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  تفٌد اتصاف المبتدأ بالخبر فً الزمن الماضً  :كانَ  -ٔ
  .،أْصبَح الجوُّ صحواً ، أْصبَح الحزٌُن مسروراً  تفٌد اتصاف المبتدأ بالخبر فً وقت الصباح  :ْصبحَ أ -ٕ
  بتدأ بالخبر وقت الُضحىتفٌد اتصاف الم  :أْضحىَ  -ٖ
  ، َظلَّ الجنديُّ وافقاً  تفٌد اتصاف المبتدأ بالخبر طوال النهار  :َظلَّ  -ٗ
 تفٌد اتصاف المبتدأ بالخبر فً وقت المساء  :أْمَسى -٘
 ، باَت التلمٌُذ ساهراً  تفٌد اتصاف المبتدأ بالخبر فً اللٌل  :باتَ  -ٙ
ٌْسَ  -7 َس الماُء ط  :ل ٌْ   اهراً تفٌد النفى ، ل
  ، صاَر العلُم مرفوعاً  تفٌد التحوٌل والصٌرورة  :صارَ  -8
 ، مازالَ الحقُّ واضحاً  تفٌد االستمرار  :مازالَ  -9

 سؤذكُر هللا ما دمُت حٌاً  تفٌد الدوام ،  :مادامَ  -ٓٔ
  مافتَِا التلٌمُذ ٌستذكر دروسه تفٌد االستمرار ،  :مافتِاَ  -ٔٔ
 ، ما َبِرح الطالُب ٌبكً تفٌد االستمرار  :ما َبِرح -ٕٔ
 ، ما انفكَّ النوُر ساطعاً  تفٌد االستمرار  :ما انفكَّ  -ٖٔ

 ٚح٠ٌّخٍع ِٓ ٌٖ٘ حألفؼخي ٠ؼًّ ػًّ حٌّخٟٝ .    

   ما فتا –ما انفك  –ما برح  –مازل  -: هام وعاجل   
  أن ٌكون مسبوقاً بنفً أو شبه نفً ، أي ٌجب أن تتصدر بنفً أو شبه نفً

  ُب مطمبناً بذكر هللا ، وال ٌجوز أن نقول : زال القلب مطمبناً بذكر هللامازلَ القل
، أو نقول مازالَ  ما : حرف نفً مبنً على السكون ، زال : فعل ماض ناقص ناسخ مبنً على الفتح : مازالَ 

 : فعل ماض ناسخ ناقص مبنً على الفتح
 ( ظً حٌّيٍّ ِظليػخً . ٖ)   .     ق حٌىظخد ِطزٛػخً ( أٛزٕ( وخْ حٌزٔظخْ ِؼَّحً .             )ٔأِؼٍش : ) –

 ( ٛخٍ حٌظ١ٌٍّ ِـظٙيحً . ٙ) .      ( أٟلٝ حٌفالف ١٘ٔطخً ٘( ١ٌٔض حٌمٜش ه١خ١ٌش .             )ٗ)            
 ( أِٔٝ حٌلخٍّ ِظ١مظخً .       8( رخطض حٌَّّٟخص ٓخَ٘حص .      )5)           

 ( أٟلٝ حٌفالكخْ ١٘ٔط١ٓ .                                   ٕوخْ حٌزٔظخْ ِؼَّحً .             )( ٔ)  أػَد حٌـًّ ح٢ط١ش :

 ( ظً حٌؼخٍِْٛ ٚحلف١ٓ .  ٗ( رخطض حألَ ٓخَ٘س .                )ٖ)                             

 اػَحرٙخ حٌىٍّش

 ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظقفؼً ِخٝ ٔخلٚ  وخْ

 ُٓ ) وخْ ( َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش .ح حٌزٔظخْ

 هزَ ) وخْ( ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . ِؼَّحً 

 ٔخلٚ ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق فؼً ِخٝ  أٟلٝ

 حُٓ ) أٟلٝ ( َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ حألٌف ألٔٗ ِؼٕٝ . حٌفالكخْ

 هزَ ) أٟلٝ ( ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ ح١ٌخء ألٔٗ ِؼٕٝ . ١٘ٔط١ٓ

 ٔخلٚ ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظق ، ٚحٌظخء طخء حٌظؤ١ٔغفؼً ِخٝ  ضرخط

 حُٓ ) رخطض ( َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . حألَ

 هزَ ) رخطض( ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . ٓخَ٘س

 ٔخلٚ ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظقفؼً ِخٝ  ظً

 وَ ٓخٌُ .حُٓ ) ظً ( َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ حٌٛحٚ ألٔٗ ؿّغ ٌِ حٌؼخٍِْٛ

 هزَ ) ظً ( ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ ح١ٌخء ألٔٗ ؿّغ ٌِوَ ٓخٌُ . ٚحلف١ٓ
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  : أكمل الجمل اآلتٌة بوضع الخبر المناسب لكان أو إحدى أخواتها مع الضبط بالشكل (ٔ)
        .............أصبح العاَلم ...... – ..................كان البحر ... –  ..............صار الكتاب .. –
   .................ظل التلمٌذ .... –  ...............بات الحارس ... –  ...............لٌس الجو ... –
 أدخل كان أو إحدى أخواتها على الجمل اآلتٌة واضبط االسم والخبر بالشكل : (ٕ) 
     .    ... العلم نافع............. –.   ة..... القراءة مفٌد............. –  . .... المصانع كثٌرة.......... –
 ...... الجو بارد .............. –   .    . الماء ثلج................ – . .... الجهل ضار............. –
 . السٌارات مزدحمة..... ........... –.الحدٌقة واسعة  ................ –. الجو معتدل .... ........... –
 باسم كان أو إحدى أخواتها :  ملأك (ٖ) 
                             ..... ساهًرا.   ..........ظل ... – .... كبًٌرا.   .........صار .... –   . .. جمٌالً ......كان ...... –
.   ..... نابما.....بات ... –  . با.... كاذ..........لٌس .... – .    ..... كثًٌفا.......أمسى ... –  ًْ
 .جبناً .... .............. صار – .متفوقتٌن ..... .......... تأمس – . مفٌداً ً..... ........ لٌس –
 :  احذف كان وأخواتها من الجمل اآلتٌة ثم اضبطها بالشكل بعد الحذف (ٗ) 
                       .    لُ نابًماأمسى الطف –                  .   صار الماء ثلًجا –          .   أصبح الورد متفتًحا –
  .  فابزٌن كان المتفوقون –         . أضحى القطاران مسرعٌن –       . ظلت الحرارةُ مرتفعةً  –
  . لٌست خٌرات البالد قلٌلة  –         .صارت المواصالت الصعبة  –        .أمسى المطر نازالً  –
 : أعرب الجمل اآلتٌة  (٘) 
                       .   لٌس المستعمر أمٌناً  –        .  العامل محترماً صار  –        .   جٌش منتصراأصبح ال –
  . ظلت الحرارة شدٌدة  –            .كان الحارس ٌقظاً  –           . محبوبا لٌس المهمل –
  . صبح الحمال نشٌطاً أ –              .صار البلح تمراً  –    . مسرورٌن صار السابحون –
 

 

 ٔٛع حٌوزَ حٌوزَ حٌّزظيأ حٌـٍّش

 ِفَى ل٠ًٛخ حٌـ١ٖ أٛزق حٌـ١ٖ ل٠ًٛخ

 ِلزٛر١ٓ حٌٍّّْٙٛ ١ٌْ حٌٍّّْٙٛ ِلزٛر١ٓ

 ؿي٠ي٠ٓ حٌىظخرخْ ظً حٌىظخرخْ ؿي٠ي٠ٓ

 ؿٍّش ح١ّٓش أُ٘خٍ٘خ ِظٕٛػش حٌلي٠مش وخٔض حٌلي٠مش أُ٘خٍ٘خ ِظٕٛػش

 أهاللُٙ ك١ّيس حٌٍّّْٔٛ أٛزق ح١ٌٜخى هطٛحطٗ ٠َٓؼش

 ؿٍّش فؼ١ٍش طٙطً حألِطخٍ ظٍض حألِطخٍ طٙطً

 ٠فىَ ح١ٌٜخى ظً ح١ٌٜخى ٠فىَ

 ٗزٗ ؿٍّش ١ٌالً  حٌٔفَ وخْ حٌٔفَ ١ٌالً 

 فٝ حٌّٜٕغ حٌؼخًِ أِٔٝ حٌؼخًِ فٝ حٌّٜٕغ

                                     .    ٠فُٙأٛزق حٌظ١ٌٍّ ( ٕ( وخٔض حٌ٘ـَس ؿٌٍٚ٘خ ِّظيس .             )ٔ)  أػَد حٌـًّ ح٢ط١ش :

 .   حٌّٜٕغ ٝأِٔٝ حٌؼخِالْ ف( ٗ.                  ) رخص حٌطخثَ فٛق حٌ٘ـَس( ٖ)                             

 اػَحرٙخ حٌىٍّش
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 ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظقفؼً ِخٝ  ( وخْ)  وخٔض

 .ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّشحُٓ وخْ َِفٛع  حٌ٘ـَس

 ١َّٟ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ . ٚحٌٙخء ) ؿٌٍٚ ( ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش  ؿٌٍٚ٘خ

 هزَ وخْ.ِٓ حٌّزظيأ ٚهزَٖ ٚحٌـٍّش  َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش حٌّزظيأهزَ  ِّظيس

 ٔخلٚ ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظقفؼً ِخٝ  أٛزق

 ح٠ٌّش.ٚػالِش ٍفؼٗ حُٓ أٛزق َِفٛع  حٌظ١ٌٍّ

 ِٓ حٌفؼً ٚحٌفخػًٚحٌفخػً ١َّٟ ِٔظظَ طمي٠َٖ )٘ٛ( ٚحٌـٍّش  ح٠ٌّشٚػالِش ٍفؼٗ َِفٛع  فؼً ٠ِخٍع ٠فُٙ

 . هزَ أٛزق

 ٔخلٚ ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظقفؼً ِخٝ  رخص

 . ح٠ٌّش ٚػالِش ٍفؼٗ حُٓ رخص َِفٛع حٌطخثَ

 . ٗزٗ ؿٍّش هزَ رخص ٚ٘ٛ حٌفظلشٚػالِش ٜٔزٗ ظَف ِىخْ ِٕٜٛد  فٛق

 . حٌىَٔسٚػالِش ؿَٖ ٠ِخف ا١ٌٗ ِـٍَٚ  حٌ٘ـَس

 ٔخلٚ ٔخٓن ٔخلٚ ِزٕٟ ػٍٝ حٌفظقفؼً ِخٝ  أِٔٝ

 . حألٌف ألٔٗ ِؼٕٝ ٚػالِش ٍفؼٗحُٓ أِٔٝ َِفٛع  حٌؼخِالْ

 كَف ؿَ . ٝف

 ٚحٌـخٍ ٚحٌّـٍَٚ ٗزٗ ؿٍّش هزَ أِٔٝ . حٌىَٔسحُٓ ِـٍَٚ رـ ) فٝ ( ٚػالِش ؿَٖ  حٌّٜٕغ

 

 

  : الجمل اآلتٌة ىخواتها فبٌن نوع خبر كان وأ (ٔ)
 . بات القمر نوره منتشر –         . ظلت القطة فوق السطح –           . كان العقاد أدٌباً  –
. كان الشعب واعٌا –  . أمسى الكون ٌسبح هللا –   .حرارتها شدٌدة أصبحت الشمس  –                ًْ
  .كان األسد فى عرٌنه  –  . ن وسالمأما ىأمسى المإمنون ف –     .  بات الكروان ٌغرد –
  :أكمل بخبر مناسب وبٌن نوعه  (ٕ) 
    انت إذاعة الصباح ..........ك – . الغصن .............أمسى العصفور  –.............    صار الماء  –
 .. فى الصٌف ن الحر ..........كا –  . القلوب.............كانت الرحمة  – ..............  بات العامل –
 صارت اآلالت ................ الجهد .   –      ...........   صار الجو ..... –  ......... لٌس الغشاش –
  : خبراً لكان أو إحدى أخواتها ىاجعل ُكالًّ مما ٌؤت (ٖ) 
 . شاعراً  –                . ٌقول الحق –                             . المدرسة ىف –
  .ٌقرأ القصص  –             .حقٌبته نظٌفة ً –                           .وره متعددة ص –
  .على الرفوف  –                .فوق المابدة  –                    . ٌستمع إلى الدرس  –
 : خبر جملة اسمٌةب أكمل (ٗ) 
 ...................صار البستان  –  ..............أصبحت الصحف  –     ................كان المعلم   –
 ....................... باتت األم  – .................. أصبح المإذن –     .................ظل التاجر  –
 فعلٌة :خبر جملة ب أكمل (٘) 
 .....................ظل التلمٌذ –   ................كانت الطابرة  –    ................أمسى التلمٌذ  –
 ....................صار العلم  –     .............. أمسى الراعى  –    ................ أصبح الفالح –
 : جملةشبه خبر ب أكمل (ٙ) 
 ....................أمسى العامل  –  ..................بات الطابر  –     ...................ظل العلم  –
 .....................بات السمك  –   ..............صار المرٌض  –    ................ن الكتاب كا –
 أعرب ما تحته خط : (7)
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ٌبطل عمل إن وأخواتها  إذا اتصل 
إذا  ىأ،  ما الكافة عن العمل { بها }

 ىدخلت ) ما ( على إن فإنها تلغ
 عملها من نصب للمبتدأ ورفع للخبر

 إن المإمنٌن أخوة . – : المث
 نما المإمنون أخوة .إ -

* ما عدا لٌت ٌجوز فٌها اإلعمال 
 -واإللغاء : 

 لٌتما المسلمٌن متحدون
 لٌت المسلمون متحدون

 

 كان األسد شبالً . – العصفور فوق الشجرة .       أصبح  – فالح ٌرعى ماشٌته .    أمسى ال –
 ظل السبح فى الماء مدة .  – خٌر .          ٌنعم بالصار الفالح  – لم عمله مقدر .       أصبح العا –
 

 

) اْ ٚأهٛحطٙخ ( كَٚف ٔخٓوش ، طيهً ػٍٝ حٌـٍّش حال١ّٓش ، فظٕٜذ حٌّزظيأ ٠ّٚٔٝ ) حّٓٙخ ( ، ٚطَفغ  –

 ٠ّٚٔٝ ) هزَ٘خ ( .      حٌوزَ
–  َّْ َّْ  –أهٛحص اْ ) أ َّٓ  –وؤ  ٌؼً ( . –١ٌضَّ  –ٌى

–  َّْ َّْ ( ٌٍظٛو١ي ، وؤ َّْ ٚأ ًَّ ٌٍظَؿٝ .) ا َّٓ ٌالٓظيٍحن ، ١ٌضَّ ٌٍظّٕٝ ، ٌؼ  ٌٍظ٘ز١ٗ ، ٌى
ُُ .           )ٔأِؼٍش : ) – ٍَ ٍك١ َّْ هللا غفٛ ُُ .   )ٕ( ا َّْ حٌٛفخَء هٍُك و٠َ َّْ حٌـَٕيٜ أُٓي . ٖ( ػٍّض أ  ( وؤ

ًَّ حٌلخ١ٍٓٓ ِٔظ١مظخْ .     )ٗ) ًُ ٘( ٌؼ ٙٓ َْ َّٓ ٙ) .   ( ١ٌضَّ حالِظلخ ُْ ٓخ١ؼشُ ٌى  حٌٙٛحَء ٗي٠ُي. ( حٌّ٘
َّْ حٌـَٕيٜ أُٓي .  )ٔ)  أػَد حٌـًّ ح٢ط١ش : ًَّ حٌلخ١ٍٓٓ ِٔظ١مظخْ   )ٕ( وؤ خ ٍِّْٖٔٛ( ٌؼ  .  ( إَّٔ

 ( ١ٌض حٌظخؿَ أ١ِٓ فٝ حٌّؼخٍِش . ٗ)
 

 

 

 

ؿٍّش ح١ّٓش ِـَىس 

 ِٓ حٌٕٛحٓن

 ٕـخٓوشحٌلـَٚف حٌ حألفؼــخي حٌٕـخٓوش

 ٌُ ّْ  وخْ هخٌٌي و٠َّخً  وخْ هخٌٌي و٠َ ٌُ  طٛو١ي ا ّْ هخٌيح ًو٠َ  ا

ّْ  أٛزق حٌظخؿَحْ ػ١٠َٓ أٛزق حٌظخؿَحْ ػ٠َّخْ ّْ حٌظخؿ٠َٓ ػ٠َخْ ط٘ز١ٗ وؤ  وؤ

حٌّـخ٘يْٚ 

 ِٕظَْٜٚ

أٟلٝ حٌّـخ٘يْٚ  أٟلٝ

 ِٕظ٠َٜٓ

ٓ   ١ٌض  ١ٌض حٌّـخ٘ي٠ٓ ِٕظَْٜٚ طّ

 اػَحرٙخ حٌىٍّش

 َّْ  . ٌٍظ٘ز١ٗكَف ٔخٓن  وؤ

 حُٓ وؤْ ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . حٌـَٕيٜ

 ع ، ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش .هزَ وؤْ َِفٛ أٓيُ 

 ًَّ  ٌٍظَؿٟكَف ٔخٓن  ٌؼ

ًَّ ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . حٌلخ١ٍٓٓ  حُٓ ٌؼ

ًَّ َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . ِٔظ١مظخْ  هزَ ٌؼ

خ ، ) ٔخ ( ١َّٟ ِزٕٝ فٝ ِلً ٜٔذ  طٛو١ي ٜٚٔذ) اْ ( كَف  إَّٔ

 حُٓ اْ .

 ٔٗ ؿّغ ٌِوَ ٓخٌُ .هزَ اْ َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ حٌٛحٚ أل ٍِّْٔٛ

 . ٌٍظّٕٟكَف ٔخٓن  ١ٌض

 حُٓ ١ٌض ِٕٜٛد ، ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . حٌظخؿَ

 هزَ ١ٌض َِفٛع ، ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش . أ١ِٓ

 كَف ؿَ . فٝ

 حُٓ ِـٍَٚ رـ ) فٝ ( ٚػالِش ؿَٖ حٌىَٔس . حٌّؼخٍِش

: ٠ىْٛ ٌألَِ حٌّظٛلـغ  ححٌظَؿٝ

 : ٌؼً هللاَ ٠ز٢ٔ حٌَُق  ِؼًكيٚػٗ. 

: ٌكون للشا الذى ٌصعب  التمنى
حدوثه . كؤن ٌتمنى الرجل المسن أن 

 ٌعود إلى الشباب .
 : لٌت الشباَب ٌعــود ٌوما. مثل
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ًّ  ٛخٍ أرٛن ًح ِخي ٛخٍ أرٛن ًٚ ِخي ًّ أرخن ًٚ ِخي طَؽًّ  ٌؼ  ٌؼ

ًّ  حٌّٜٕغ ِٝلّي ف ًّ ِلٌّي ف ظ حٌّٜٕغ ٌٚىٕٗ  ٝظً ِلٌّي ف حٓظيٍحن ٌىٓ حٌّٜٕغ ٝظ

 ٌُ  ٔخث

َْ  ػَٕي أر١ٗ ١ٌْٝ ػٍ ١ٌْ ػَٕي أر١ٗ ٍٝػ  ػٍّض أْ ح١ٌَٛ ؿ١ًّ طٛو١ي أ

ٌَ  ِخُحي  ٓؼ١ٌي أهٖٛ ِٙخؿَ  ْ ٓؼ١يحً أهٖٛ ِٙخؿَا طٛو١ي اْ َ  ِخُحي ٓؼ١ٌي أهٖٛ ِٙخؿ

 

 

 

 الحـروف النـبسخة األفعــبل النـبسخة الجملة

 أٔخ ِؼٍُ ِوٍٚ
 أَٔض ِؼٍُ ِوٍٚ

 أٔض ِؼٍّش ِوٍٜش
 أٔظّخ ِؼٍّخْ ِوٍٜخْ

 أٔظّخ ِؼٍّظخْ ِوٍٜظخْ
 أٔظُ ِؼٍّْٛ ِوٍْٜٛ
 أٔظٓ ِؼٍّخص ِوٍٜخص

خ ًٜ  وُٕض ِؼًٍّخ ِوٍ
خ ًٜ  ًَٛص ِؼًٍّخ ِوٍ

 أٛزلض ِؼًٍّش ِوٍٜشً 
 َٛطّخ ِؼ١ٍّٓ ِو١ٍٜٓ

 ِؼٍّظ١ٓ ِوٍٜظ١ٓ َٛطّخ
 َٛطُ ِؼ١ٍّٓ ِو١ٍٜٓ

 َٛطٓ ِؼٍّخص  ِوٍٜخص

 ٌٚ ٌُ ِوٍ  إٟٔ ِؼٍ
 ٌٚ ٌُ ِوٍ َّٔه ِؼٍ  ا

ِّٔه ِؼٌٍّش ِوٍٜشٌ   ا
 أىّخ ِؼٍّخْ ِوٍٜخْ

 أىّخ ِؼٍّظخْ ِوٍٜظخْ
 أىُ ِؼٍّْٛ ِوٍْٜٛ
 أىٓ ِؼٍّخص ِوٍٜخص

 

 ٔلٓ ِؼٍّْٛ ِوٍْٜٛ
 ٔلٓ ٛي٠مخْ

 ٕخ ِؼ١ٍّٓ ِو١ٍٜٓأٛزل
 َٛٔخ ٛي٠م١ٓ

 ٕٔخ ِؼٍّْٛ ِوٍْٜٛا
 إٔخ ٛي٠مخْ

 ٘ٛ ِؼٍُ ِوٍٚ
 ٟ٘ ِؼٍّش ِوٍٜش

 ّ٘خ ِؼٍّخْ ِوٍٜخْ
 ّ٘خ ِؼٍّظخْ ِوٍٜظخْ
 ُ٘ ِؼٍّْٛ ِوٍْٜٛ
 ٘ٓ ِؼٍّخص ِوٍٜخص

خ ًٜ  وخْ ِؼًٍّخ ِوٍ
 وخٔض ِؼًٍّش ِوٍٜشً 
 وخٔخ ِؼ١ٍّٓ ِو١ٍٜٓ

 وخٔظخ ِؼٍّظ١ٓ ِوٍٜظ١ٓ
 وخٔٛح ِؼ١ٍّٓ ِو١ٍٜٓ
 وٓ ِؼٍّخص ِوٍٜخص

 ٌُ ٌٚ أٗ ِؼٍ  ِوٍ
 أٙخ ِؼٌٍّش ِوٍٜشٌ 

 أّٙخ ِؼٍّخْ ِوٍٜخْ
 أّٙخ ِؼٍّظخْ ِوٍٜظخْ
 أُٙ ِؼٍّْٛ ِوٍْٜٛ
 أٙٓ ِؼٍّخص ِوٍٜخ

 

 

  :ػ١ٓ حُٓ ) اْ ( أٚ اكيٜ أهٛحطٙخ ٚهزَ٘خ   (ٔ)

   ٌؼً حألًِ ل٠َذ .      –١ٌض فخ١ّش ط٘فٝ رَٔػش .                      – اْ ٠َُِ ط١ٌٍّس ِـظٙيس .     –

 ٌىٓ حٌَؿً رو١ً .    –             أْ حٌّٔظ٘فٝ ٠ؼخٌؾ حأل١فخي.       –   وؤْ ح٠ٌِخٍس ىٚحء ٠ٌٍَّٞ . –

ّْ ( أٚ اكيٜ أهٛحطٙخ ػٍٝ حٌـًّ حٌظخ١ٌش ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ  (ٕ)    :حىهً) ا

ًٌ . ............ –         .  حٌّٔه ١خٌُؽ ..... .......... –    .    حٌزَى ٗي٠ٌي .... ....... –      .   حٌؼٜفٍٛ ؿ١ّ

– .......... .... ٌٌ  ...... حٌـٛ رخٍى ........... –         .   حٌَؿً لٜٛ .. .............. –  .  حٌؼ١َٜ ٠ٌٌ

ٌُ ...... ........... – .   حٌلي٠مش ٚحٓؼش .. .............. – .ح١ٌٔخٍسُ َِٔػشٌ .... .......... –  حٌّلً ِِىك

 حٌزُٕض ٌط١فشٌ ...... ........... –  .   حٌزخد  ِفظٌٛف .. .............. –  .  حٌلخفٍش ل٠َزش  .............. –

– .......... .... ٌٖ  حٌٌٛي ِط١ٌغ ...... ........... –       .   حٌز١ُض ؿي٠ٌي .. .............. –.  حٌٙٛحء ِٕؼ

 ح١ٌٔخٍط١ٓ ؿي٠يطخْ ...... ........... –    .  حٌّظُٙ رَٜء  ................ –    .  حٌؼٍُ ٔخفغ .... .......... –

 :  ٚأهٛحطٙخ ِٓ حٌـًّ ح٢ط١ش ػُ حٟزطٙخ رخٌ٘ىً رؼي حٌلٌف اْحكٌف  (ٖ) 

                       .   ١ٌض حٌيحػ١ٓ ِٕظَْ٘ٚ  –             .  ٌؼً حٌـٛ رخٍى  –         .  أْ حٌالػزخص ِلظَِخص  –
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  . وؤْ حٌزٕظخْ فَحٗظ١ٓ   –       .١١ز١ٓ  حٌفالك١ٌْٛض  –               .ؿي٠يحْ اْ حٌىظخر١ٓ  –

 ِٕخٓذ :وزَ ر أوًّ (ٗ) 

 ....................١ٌض حٌـٛ  –          ..............ٌؼً حٌمٜش  –      .................اْ حٌمَّ  –

 ...............ٌؼً حٌّئ١ِٕٓ  –      .................. ١ٌض حٌٌٛي٠ٓ –      .................وؤْ حٌم٢  –

 ...................ٌؼً حٌفَؽ  –   .................. ١ٌض حألٓؼخٍ – .................٠َٔٔٝ أْ أهٝ  –

 أػَد حٌـًّ ح٢ط١ش : (٘) 

ُُ  –          ١ٌض حٌظخؿَ أ١ِٓ .     – ًَّ حٌّٔخف٠َٓ ٚحٛالْ .  –  .                        أَّٔٗ ١َّٓغ ػ١ٍ  ٌؼ

 ٌىٓ حٌّئِٓ ٓخَ٘حً . –         اْ حٌؼٍُ ٔخفغ .               –وؤْ حٌّٔىش كٛص .                    –
 

                                     .    إن المدرسَة فصـولُها واسعـة( ٕ)       ( لٌت المذنبٌن نادمون .  ٔ:  ) أعرب اجلمل اآلتية  

 ( كؤن القضاء حصن للضعفاء .  ٗ)          . ( لٌت العاصفة تهــدأٖ)                             

 اػَحرٙخ حٌىٍّش

 . ٌٍظّٕٟكَف ٔخٓن  ١ٌض

 حُٓ ١ٌض ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ ح١ٌخء ألٔٗ ؿّغ ٌِوَ ٓخٌُ . حٌٌّٔز١ٓ

 هزَ ١ٌض َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ حٌٛحٚ ألٔٗ ؿّغ ٌِوَ ٓخٌُ . ٔخىِْٛ

 .كَف  طٛو١ي ٜٚٔذ  اْ

 ٜزٗ حٌفظلش .حُٓ اْ ِٕٜٛد ٚػالِش ٔ حٌّيٍٓشَ 

 ١َّٟ ِزٕٝ فٝ ِلً ؿَ ٠ِخف ا١ٌٗ . ٚحٌٙخء ) فٜٛي ( ِزظيأ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش  فٜـٌُٛٙخ

 .اْ هزَ ِٓ حٌّزظيأ ٚهزَٖ ٚحٌـٍّش  َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ ح٠ٌّش حٌّزظيأهزَ  ٚحٓؼـش

 . ٌٍظّٕٟكَف ٔخٓن  ١ٌض

 حُٓ ١ٌض ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . حٌؼخٛفش

ِٓ حٌفؼً ( ٚحٌـٍّش ٝٚحٌفخػً ١َّٟ ِٔظظَ طمي٠َٖ )٘ ح٠ٌّشٚػالِش ٍفؼٗ َِفٛع  ؼً ٠ِخٍعف طٙــيأ

 .١ٌض هزَ  ٚحٌفخػً

 ٌٍظ٘ز١ٗكَف ٔخٓن  وؤْ

 حُٓ وؤْ ِٕٜٛد ٚػالِش ٜٔزٗ حٌفظلش . حٌم٠خء

 ٔٛع حٌوزَ حٌوزَ حٌّزظيأ حٌـٍّش

 ِفَى ِـظٙـيُ  حٌطخٌذَ  ٙـيُ اْ حٌطخٌَذ ِـظ

 ٍِٔلْٛ حٌفٍٔط١١ٕ١ٓ ١ٌض حٌفٍٔط١١ٕ١ٓ ٍِٔلْٛ

ًّ حٌّّ  ٍك١ّخص حٌَّّٟخص َٟخص ٍك١ّخصٌؼـ

 ؿٍّش ح١ّٓش فٜـٌُٛٙخ ٚحٓؼـش حٌّيٍٓشَ  اْ حٌّيٍٓشَ فٜـٌُٛٙخ ٚحٓؼـش

 ِالِلٙخ ؿ١ٍّش فخ١ّش وؤْ فخ١ّش ِالِلٙخ ؿ١ٍّش

 ؿٍّش فؼ١ٍش طٙــيأ حٌؼخٛفش ١ٌض حٌؼخٛفش طٙــيأ

 ٠يَِ حٌظيه١ٓ ػٍّض أْ حٌظيه١ٓ ٠يَِ حٌٜلش

 ٗزٗ ؿٍّش فٝ حٌٔفـــَ حٌّظؼش ػٍّض أْ حٌّظؼش فٝ حٌٔفـــَ

 فٛق حٌطخثــَس ٌؼً حٌطخثــَس فٛق حٌٔلـــخد
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 . ح٠ٌّش هزَ وؤْ َِفٛع ٚػالِش ٍفؼٗ كٜٓ

 ش ؿَٖ حٌىَٔس .حٌالَ كَف ؿَ ٚح٠ٌؼفخء حُٓ ِـٍَٚ رخٌالَ ٚػالِ ٠ٌٍؼفخء

 

 

  : حٌـًّ ح٢ط١ش ٝٚأهٛحطٙخ ف اْر١ٓ ٔٛع هزَ  (ٔ) 

 .وؤٔه كخَٟ ر١ٕٕخ  –         .ٌؼً حٌمَّ ١ٕ٠َ حٌّىخْ  –        .١ٌض حٌّْ٘ كَحٍطٙخ ِٕوف٠ش  –

  .اْ حٌلك ٠َ١مٗ ٚحٟلش  –               .ػٍّض أٔه فٝ ٓفَ ً –     .ػٍّض أْ حٌظيه١ٓ ٠٠َ رخٌٜلش  –

  .اْ حٌلك فٛق حٌمٛس  –              .اْ حٌؼِ فٝ حالٔظمخي  –       . ً ِيهٓ حٌٔـخثَ ٠مٍغ ػٕٙخ ٌؼ –

  :أوًّ روزَ ِٕخٓذ ٚر١ٓ ٔٛػٗ  (ٕ) 

 وؤْ حٌّخء  ...............  ًحثزش . –          .............. ٌؼً حٌزلَ –.............        اْ حٌٔف١ٕش –

 حٌؼّخٍ ٠خٔؼش ٌىٕٙخ  .........................     – ..........         ... ٌؼً حٌٔفَ –  .....   اْ حٌ٘ـَس ......... –

 أْ أِٝ .........................   –ٌؼً حٌىظخد ................                    –        ٌىٓ ر١ٕٕخ ..........    –

  : يٜ أهٛحطٙخْ أٚ اكهزَحً إل ٝحؿؼً ُوالًّ ِّخ ٠ؤط (ٖ) 

ٌَ  –                               .٠ِٕي ِٓ حٌٔلخد  –                     .حٌّؼًّ  ٝف –  . ٗخػ

  .٠ٕظَ٘ فٝ َِٜ  –                                    .ِٕخفؼٗ ؿّش ً –                   .ك١خطٗ ٓؼ١يس  –

  .ر١ٓ حٌىظذ  –                                    . فٛق حٌّخثيس –                  . ٠ف١ٞ رّخثٗ  –

 : وزَ ؿٍّش ح١ّٓشر أوًّ (ٗ) 

 ...................ٌؼً حٌطفً  –          ..............ػَفض أْ حٌزٍق  –            ................اْ حٌمَّ   –

 ....................... وؤْ حألَ  –            .................. أْ حٌٜيق –        .................١ٌض حٌمٜش  –

 فؼ١ٍش :وزَ ؿٍّش ر أوًّ (٘) 

 .....................١ٌض حٌالػذ  –       ................ٌؼً حٌزظَٚي  –          ................اْ حٌّْ٘  –

 ....................وؤْ حٌؼٍُ  –           .............. ٌؼً حٌَحػٝ  –   ................ ػَفض أْ حٌلي٠ي –

 : ؿٍّشٗزٗ وزَ ر أوًّ (ٙ) 

 ....................اْ حٌلك  –     ..................اْ حٌّٔه  –      ...................ٍأ٠ض أْ حٌؼَّس  –

 ................ٌىٓ حٌىٌحد   –               ..............وؤْ ح٠ٌَّٞ  –           ................ٌؼً حٌيؿخؽ  –

 أػَد ِخ طلظٗ ه٢ : (5)

 اْ حٌمَّ فٝ حٌّٔخء . –   اْ حٌىظخد فٛحثيٖ وؼ١َس .           –   ػَفض أْ ح٠ٌَخٟش ِف١يس .        –

 اْ حٌى٠ٛض لطَ ٗم١ك . –  .                    ١ٌض حٌظخؿَ أ١ِٓ –     ٌؼً حٌلي٠مش طؼَّ ػَّحً وؼ١َحً . –

 
 

فى حٌاته  اإلنسانواإلخالص فى العمل طرٌق النجاح وبهما ٌسعد  المإمنٌنمن صفات  الصدق » (ٔ)
 .  «وعلى الجمٌع االلتزام بهاتٌن الصفتٌن حتى ٌصبح النجاح سهل المنال  وٌتفوق فى عمله

 )أ( أعرب ما تحته خط      
 وبٌن نوعه ( خبر لناسخ  –اً خبراً مفرد –: ) خبر شبه جملة  استخرج من القطعة السابقة)ب(      
 أدخل على الجملة حرفاً ناسخاً وغٌر ما ٌلزم . «المسلمون متعاونون  »)جـ(      
 )د( اجعل كلمة ) إخالص ( مفعوالً مطلقاً مرة ومفعوالً ألجله مرة أخرى فى جملتٌن من إنشابك .      

حتى ال  االبتكارمتقن وتشجعهم على الحدٌثة تهتم بؤبنابها ، تعودهم العمل ال المدرسةإن  »( ٕ) 
فى بناء  أمالً أبنابها . لقد أصبح تالمٌذنا هم الغرس الذى نغرسه كل ٌوم لٌنمو  ٌضٌع أمل األمة فى

 . «مستقبل أفضل 
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 )أ( أعرب ما تحته خط .     
 فعالً ناسخاً وبٌن اسمه وعالمة إعرابه ( .  –: ) خبر لحرف ناسخ وبٌن نوعه استخرج)ب(     
 اجعل الخبر المفرد جملة وغٌر ما ٌلزم .  «أبناء مصر متفوقون  »)جـ(     
اهتماماً كبٌراً  المواصالتبتطوٌر وسابل  العلماء، ولقد اهتم  متعددةإن وسابل المواصالت  »( ٖ) 

 . «األعمال ، حتى صار السفر مٌسوراً  إنجازرغبة فى 
 )أ( أعرب ما تحته خط .      
 خبر لفعل ناسخ وبٌن نوعه (  –مفعوالً مطلقاً  –مفعوالً ألجله  –حرفاً ناسخاً وعٌن اسمه ) : استخرج)ب(      

 حدد الخبر وبٌن نوعه .   «العلماء ورثة األنبٌاء  »)جـ(      
 أدخل فعالً ناسخاً على الجملة السابقة وغٌر ما ٌلزم .   «العالمان متواضعان  »)د(      

والمصادفات والشك أن هناك أمور  الحظوظلٌست مجموعة من  الحٌاةو عمل وأمل ، الحٌاة »( ٗ) 
 .    «تجرى أحٌاناً وال إرادة لنا فٌها 

 )أ( أعرب ما تحته خط  .     
 خبر لفعل ناسخ وبٌن نوعه ( .  –خبر لمبتدإِ  –: ) جمع مإنث سالم استخرج من القطعة)ب(      
اجعل الخبر المفرد جملة فعلٌة فى الجملة السابقة   «أعالم مصر مرفرفة فى كل مكان  »)جـ(      

 وغٌر ما ٌلزم .
 أدخل )إن( على الجملة السابقة وغٌر ما ٌلزم .  «العامالن مهتمان بالصناعة  »)د(      

مطمبناً وأصبح المتمسك  اإلنسانالسالم عاش  ظلالسالم ببراعة ، وفى  معركةقادت مصر  »( ٘) 
 به أمٌناً على وطنه ،

 .    «ٌرغبون فى السالم  العربوإن         
 )أ( أعرب ما تحته خط .     
 خبر لحرف ناسخ وأذكر نوعه ( .  –: ) خبر لفعل ناسخ وأذكر نوعه استخرج من القطعة)ب(      
 احذف الناسخ وأكتب الجملة صحٌحة .        «أصبح تحقٌق السالم هدفاً  »)جـ(      
 اجعل اسم )إن( للمثنى المذكر وغٌر ما ٌلزم .  «لص إن العامل مخ »)د(      

 

 ٌٍظٍّه كزًخ ٗٝء  وً ػٍٝ حٌلٜٛي فٝ حٌَغزش اٌٝ ٚحٌـ٘غ حٌطّغ ٠يفؼُٙ حٌٕخّ رؼٞ ٌٚىٓ ، ٠فٕٝ ال وِٕ حٌمٕخػش

 ١ٜٔزُٙ ( ِٓ ٚحٌٕيَ حٌلَِخْ ف١ىْٛ ،

 حٌٔخرمش حٌؼزخٍس فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أػَد ) أ

ح  -ٚهزَٖ  حّٓٗ ، ٚحًوَ ٔخًٓوخ ٠ٍٝ : فؼالً  ِخ ِٕٙخ حٓظوَؽ ) د ًَ ح ٔٛػٗ ، ٚر١ٓ ٌّزظيأ هز ًَ  ٚر١ٓ ٔخٓن ٌلَف هز

 . ٔٛػٗ

  ) ٛل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخٓن حٌفؼً حكٌف (  . ِظفٛل١ٓ حٌطخٌزخْ أٛزق -ٔؿـ( 

  ) ٠ٍَِ ِخ ٚغ١َ ٔخًٓوخ كَفًخ حٌـٍّش ػٍٝ أىهً (  ِلظَِْٛ  حٌّؼٍّْٛ -ٕ

 .حٌٔخرمش حٌؼزخٍس فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أػَد ) أ

ح ٠ٍٝ : ِخ خرمشحٌٔ حٌفمَس ِٓ حٓظوَؽ )د ًَ ح  -ٔٛػٗ  ٚحًوَ ٔخٓن ٌفؼً هز ًَ  ٠ِخفخً  -ٔٛػٗ  ٚحًوَ ٔخٓن ٌلَف هز

 ٔٛػٗ  ٚر١ٓ ِطٍمخ ِفؼٛال -اػَحرٗ  ػالِش ٚر١ٓ ا١ٌٗ

 حٌمخْٔٛ ػٓ رخٌوخٍؿ١ٓ ٗم١خ حٌَّٜٞ حإلٔٔخْ ػخٕ حٌؼٍٛس ظً ٚفٟ ، رزَحػش حٌز٠١خء حٌؼٍٛس ح٠ٌَّْٜٛ لخى (

 ٍغزش حالٓظمَحٍ فٟ ٠َغزْٛ ح١٠ٌَّٜٓ ٚاْ ١ٕٚٗ ػٍٝ أ١ِٕخ رخٌؼٍٛس حٌّظّٔه ، ٚأٛزق حٌؼٛحٍ أٔـِٖ رّخ ٓؼ١يحً 

 .) ١ُٕٚٙ أؿً ِٓ أو١يس
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 . ح٠ٌز٢ ِغ ١ٍّٓش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخٓن حكٌف ) ٘يفخ حالٓظمَحٍ طلم١ك أٛزق ( -ٔؿـ( 

 . ٠ٍَِ ِخ ِغ١َحً  أهَٜ َِس ٔخٓوخً  ٚفؼالً  ، َِس ٔخٓوخً  كَفخً  رمشحٌٔخ حٌـٍّش ػٍٝ أىهً ) ِوٍْٜٛ ) ح٠ٌَّْٜٛ -ٕ

 حٌٜؼٛرخص طـخٖ ٠ٚمفْٛ ربطمخْ ػٍُّٙ ٠ئىْٚ فُٙ حٌلز١زش ٌزٍئخ ِّىٕش ِىخٔش طلم١ك فٝ وز١َ ف٠ٍُٙ َِٜ ػّخي اْ

 . حٌّظميِش حٌيٚي ٍوذ فٝ َِٜ طىْٛ كظٝ ١ٕٚٗ ِٔظمزً ػٍٝ حٌل٠َٚ ٚلٛف

 .حٌٔخرمش ٌؼزخٍسح فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أػَد ) أ

 ٚر١ٓ ٔخٓن ٌفؼً هزَح ٔٛػٗ ، ٚر١ٓ ٔخٓن ٌلَف هزَح ِطٍمخ ، ٠ٍٝ : ِفؼٛال ِخ حٌٔخرمش حٌفمَس ِٓ حٓظوَؽ  )د

 ٔٛػٗ .

 ِطٍْٛد :       رّخ ٘ٛ ح٢ط١ش   حألٓجٍش ػٓ أؿذ ) ؿـ

  ) ِفَى هزَ اٌٝ حٌوزَ ٛيك ( ٚحٓؼش هللا ٍكّظٗ -ٕ       ) حٌٜل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ حٌٕخٓن حكٌف ( ؿ١ّال وٓ -ٔ     

 .٠ٍَِ ِخ ٚغ١َ أهَٜ ٔخٓوخ َِس ٚكَفخ َِس ٔخٓوخ فؼال حٌٔخرمش حٌـٍّش ػٍٝ أىهً ) رخٌٜٕخػش ِٙظّخْ ) حٌؼخِالْ -ٖ

ّْ  : ٠مٌْٛٛ ٚحٌلىّخء ، حٌَّٟٝ اال ال ٠َحٖ ، حألٛلخء ٍءّٚ ػٍٝ طخؽ حٌٜلش  ، ح١ٌٍُٔ حٌـُٔ ح١ٌٍُٔ فٝ حٌؼمً ا

 ح١ٌٛٓ . طميَفٝ  ٍغزش ٠ٕٚظـْٛ ٠ؼٍّْٛ حألٛلخء ٚحٌ٘زخد

 . حٌٔخرمش حٌؼزخٍس فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أ( أػَد

 فؼال -ٔخٓن  ٌلَف هزَح  -ٌّزظيأ  ح ِفَى هزَح  - ١ّٔٗش "أي" رٙخ وٍّش : ٠ٍٝ ِخ حٌٔخرمش حٌؼزخٍس ِٓ حٓظوَؽ ) د

 ٠ِخٍػخ .

ًّ  أوًّ  )ؿـ  : أِخِٙخ ِطٍٛد ٘ٛ رّخ ٠ؤطٝ ِّخ ؿٍّش و

 ح١ّٓش ( ؿٍّش هزَ (  ........ .............ح١ًٌٕ  أٛزق -ٕ     ) فؼ١ٍش ؿٍّش هزَ (  ......................... حٌطالد  -ٔ

 . ٘يف حالٓظمَحٍ طلم١ك أٛزق -ِٕوٍٜخْ                      حٌؼخِالْ اْ -ٔ : ٠ٍٝ ف١ّخ حٌوطؤ ٛٛد ) ى

 حألػّخي أـخُ فٝ ؛ ٍغزش وز١َح اطّخِخ ّٛحٛالصحٌ ٚٓخثً رظط٠َٛ حٌؼٍّخء ح٘ظُ ٌٚمي ، ِظؼيىس حٌّٛحٛالص ٚٓخثً  "

 ." ١ٍِٔٛح حٌٔفَ ٛخٍ كظٝ ،

 حٌٔخرمش . حٌؼزخٍس فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أػَد أ(

 ٔخٓن ٌفؼً هزَح ِطٍمخ ، ِفؼٛال ألؿٍٗ ، ِفؼٛال حٌٔخرمش :  حٌؼزخٍس ِٓ د( حٓظوَؽ

 ٔٛػٗ  ٚر١ٓ حٌوزَ كيى حألٔز١خء ( ٍٚػش حٌؼٍّخء ( ؿـ(

 ِخ ٠ٍَِ . ٚغ١َ حٌٔخرمش حٌـٍّش ػٍٝ ٔخٓوخ كَفخ أىهً ٛحٟؼخْ (ِظ حٌيحػ١خْ( ى( 

 .ٛل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ أِٔٝ حكٌف ٔفْ . ٍحكش فٝ حٌٍّْٜٛ ٘ـ( أِٔٝ

 حإلٔٔخْ ٠َٔؼيُ  ٚرٙخط١ٓ حٌٜفظ١ٓ ، أفَحى٘خ ٠ٙٔش ػٍٝ ٠ٔخػي حإلهالٙ ٚاْ ، حألِش ك١خس فٟ ػظ١ُ أػَٖ حٌٜيق "

 . " ػ١ٕ١ٗ أِخَ ٔـخكٗ ٠ٜٚزق ، ك١خطٗ فٟ

 ه٢ . طلظٗ ِخ أػَد أ(

 ٔٛع ٚر١ٓ ، ٔخٓن ٌلَف هزَح -ؿٍّٗ  ٗزٗ هزَح -ح١ّٓش  ؿٍّش ح ٠ٍٟ : هزَ ِخ حٌٔخرمش حٌمطؼش ِٓ حٓظوَؽ د( 

 حٌوزَ 

 . ٛل١لش حٌـٍّش ٚحوظذ ، ٔخٓوخ فؼال حٌـٍّش ػٍٝ حىهً ؿـ( حٌٕـخف ِلمك . 

 ) رخٍػ١ٓ  حٌّٕٙي١ٓٓ اْ  (٠ؤطٟ :  ف١ّخ حٌوطؤ ى( ٛٛد

 ٚال أك١خٔخً  طـَٜ أٍِٛحً  ٕ٘خن أْ ٚالٗه ٚحٌّٜخىفخص حٌلظٛظ ِٓ ِـّٛػش ١ٌٔض ٚحٌل١خس ، ٚأًِ ػًّ ل١خسحٌ" 

  " ف١ٙخ ٌٕخ اٍحىس

 . حٌٔخرمش حٌؼزخٍس فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أ( أػَد

  . ٔخٓوخً  كَفخً  – ٔٛػٗ ٚر١ٓ ٔخٓن ٌفؼً هزَحً  – ٓخٌُ ِئٔغ ؿّغ حٌٔخرمش : حٌؼزخٍس ِٓ حٓظوَؽ د(

 . ٠ٍَِ ِخ ٚغ١َ حٌٔخرمش حٌـٍّش فٝ فؼ١ٍش ؿٍّش حٌّفَى حٌوزَ َٜ َِفَفش فٝ وً ِىخْ . حؿؼًؿـ( أػالَ ِ

 ٠ٍَِ . ِخ ٚغ١َ حٌٔخرمش حٌـٍّش ى( حٌؼخِالْ ِٙظّخْ رخٌٜٕخػش . أىهً اْ ػٍٝ

 ٠ٔؼي ٚرّٙخ ، اٌٝ حٌٕـخف ٠ئىٜ حإلهالٙ ٚاْ ، حٌّئ١ِٕٓ ٛفخص ِٓ ٛفش حٌٜيق ٚأٛزق ، حٌٕـخس ٠َ١ك حٌٜيق  "

 ًٓٙ حٌٕـخف ٠ٜزق كظٝ حٌٜفظ١ٓ حالٌظِحَ رٙخط١ٓ حٌـ١ّغ ٚػٍٝ ، ٠ئى٠ٗ حٌٌٜ ػٍّٗ فٝ ٠ٚظفٛق ، ك١خطٗ فٝ حإلٔٔخْ

 . حألِخٔٝ حإلٔٔخْ ٠ٚلمك ، حٌّٕخي

 حألِخٔٝ ( ، حٌـ١ّغ ، ٠ٔؼي ٠َ١ك ، (  ه٢ : طلظٗ ِخ أػَد ) أ
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 ٌِوَ ؿّغ ٚهزَٖ ، ِؼٕٝ ،  حّٓٗ ٚر١ٓ ٓوخٔخ فؼال ،   ٚهزَٖ حّٓٗ ٚر١ٓ ٔخٓوخ كَفخ حٌفمَس : ِٓ حٓظوَؽ ) د

 ٓخٌّخ

 ج( )الشجرة فً الحدٌقة زاهرة( حول الخبر المفرد إلى خبر جملة اسمٌة مرة وأخرى فعلٌة.
 . حٌوزَ ٔٛع ٚر١ٓ ه٢ طلظٗ حٌٌٜ حٌّزظيأ هزَ ػ١ٓ«   حٌٜٕغ ؿ١يس ِٕظـخطُٙ حٌؼّخي» ى(

 ، ف١خ حٌظط٠َٛ ٠ئويْٚ ٍؿخٌٙخ ٚأْ ، حٌّٙخٍحص ٚط١ّٕش ٛنحٌٍٔ طؼي٠ً فٝ حٌظؼ١ٍُ طؤػ١َ ٠ظَٙ أْ فٝ طَغذ َِٜ (

 . ) ١ٕٚىُ فٝ هللا فخطمٛح ػ١ٍىُ ِؼمٛى حألًِ ألْ رىُ حٌزالى طظميَ أْ ػٍٝ ك١ٜ٠َٓ وٛٔٛح َِٜ ١الد

 .حٌٔخرمش حٌؼزخٍس فٝ ه٢ طلظٗ ِخ أػَد ) أ

ح : حٌؼزخٍس ِٓ حٓظوَؽ  )د ًَ ح فؼ١ٍش ، ؿٍّش هز ًَ ح ، ٔٛػٗ ر١ٓ ٚ ٔخٓن ٌلَف هز ًَ خ ٔٛػٗ ، ر١ٓ ٚ ٔخٓن ٌفؼً هز ًّ  حٓ

 ٔخٓن  ٌلَف

 حٌ٘ـَطخْ أٛزلض -ٍٕكّخء .       حٌمخى٠ٍٓ ٌؼً -ٔٛل١لش : حوظزٙخ ػُ ح٢ط١ش حٌـًّ ِٓ حٌٕخٓن حكٌف  )ؿـ

 .ِؼَّط١ٓ

خ                          ٠ؼٛى حٌ٘زخد ١ٌض -٠ٔؤطٝ :  ف١ّخ ٚٔٛػٗ حٌٕخٓن هزَ ػ١ٓ ) ى ًِ  .َِ٘لش حٌّْ٘ أٛزلض  -٠ٕٛ

ٚرف٠ٍٗ أٛزق  طلممخحٌيٌٚش رٗ  أ٘يحف٠ئىٜ اٌٝ حٌظؼي٠ً فٝ حٌٍٔٛن ٚحألىحء ٚ٘ٛ ػ١ٍّش ِٔظَّس طظلمك  حٌظؼٍُاْ  "

 "٠ىظٔذ ١ِٛ٠خ هزَحص ِٚٙخٍحص ح٢ه٠َٓ فٝ ِوظٍف ح١ٌّخى٠ٓ  ِظؼٍُوً 

 أ( أػَد ِخ طلظٗ ه٢ فٝ حٌفمَس حٌٔخرمش 

حّٓخ ٌفؼً ٔخٓن ، ٚحٟزطٗ   -هزَ ٌّزظيأ ، ٚر١ٓ ٔٛػٗ  -ٔٛػٗ  هزَ ٌلَف ٔخٓن ، ٚر١ٓ: د( حٓظوَؽ ِٓ حٌفمَس 

 ؿّغ ٌِوَ ٓخٌّخ ، ِز١ٓ ػالِش اػَحرٗ -رخٌ٘ىً  

 ؿـ( ٟغ ِىخْ حٌٕم٢ ِخ ٘ٛ ِطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش ف١ّخ ٠ؤطٝ :

 ٌلَوش حٌّٛحٛالص ) ِفؼٛي ألؿٍٗ ( ............................. طّٙي حٌيٌٚش حٌطَق  -ٔ

 ٠غذ حٌظ١ٌٍّ ػٓ حٌّيٍٓش ) كَف ٔفٝ ِٕخٓذ( .......................... -ٕ

 ( ػٍٝ حٌٕـخف ) هزَ ِفَى ِٕخٓذ ............................. ١ٌض حٌظ١ٌٍّط١ٓ   -ٖ

 ى( ) ١ٌْ حٌّٕخفمْٛ ػٍٝ هٍك ػظ١ُ (  ِخ ٔٛع هزَ " ١ٌْ " فٝ ٌٖ٘ حٌـٍّش ؟

فٝ ِغفَطٗ ؛ فبْ حٌّغفَس طّلٛ ١ّؼخ ٔز١ٍش ، ٚطذ اٌٝ هللا  ػٓ هطجٗ أهاللٗ فخٌّؼظٌٍ"رخىٍ رخالػظٌحٍ اْ أهطؤص ؛ 

 ، ِلزٛرخ ِٓ حٌٕخّ " هللافٝ ِؼخِالطه ٌظ١َٜ ل٠َزخ ِٓ   ّٓلخحٌٌٔٛد ٚوٓ 

 كَفخ ٔخٓوخ ٚحٟز٢  حّٓٗ . -ٕهزَح ٌّزظيأ ٚػ١ٓ ٔٛع حٌوزَ.        -ٔأ( حٓظوَؽ ِٓ حٌفمَس     

 د( أػَد ِخ طلظٗ ه٢ فٝ حٌفمَس حٌٔخرمش.

 حهظَ حٌٜل١ق ِٓ ر١ٓ حأللٛحّ : ؿـ(

 ٗزٗ ؿٍّش (. -ؿٍّش  -" ِلّي كٔٓ حٌو٢ " ٔٛع حٌوزَ ) ِفَى  -ٔ

 ٗزٗ ؿٍّش (. -ؿٍّش  -" ٌؼٍىُ طـظٙيْٚ"  ٔٛع حٌوزَ ) ِفَى  -ٕ

َِطزطخ رؤهاللٗ ، فؼ١ٍه أ٠ٙخ  حإلٔٔخِْٓ أؿًّ حٌٜفخص حٌظٝ ٠ظلٍٝ حإلٔٔخْ رٙخ ، ٌٌٚٙح أٛزق ٔـخف  حألهالق" 

 ٚحٌطّؤ١ٕٔش " حٌٔؼخىسٜف رخألهالق حٌل١ّيس ، ٚطلَٙ ػ١ٍٙخ ؛ ألٔٙخ طلمك ٌه حٌطخٌذ أْ طظ

 أػَد ِخ طلظٗ ه٢ . ( أ

 هزَح ٌّزظيأ ٚر١ٓ ٔٛػٗ . -ٕفؼال ٔخٓوخ ٚر١ٓ حّٓٗ ٚهزَٖ      -ٔ د( حٓظوَؽ ِٓ حٌفمَس حٌٔخرمش ِخ ٠ؤطٝ : ( د

 ؿـ( أوًّ ِىخْ حٌٕم٢ رّخ ٘ٛ ِطٍٛد ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ :

 ] هزَ ِفَى [ ..................أليحَ حألِٙخص . ] هزَ ٌـ )اْ( ٗزٗ ؿٍّش [           حٌؼٍُ  ...................اْ حٌـٕش  -ٔ

 ى( " حٌ٘ـَطخْ ٍِٛلظخْ " أىهً ػٍٝ حٌـٍّش كَفخ ٔخٓوخ ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ .

 ف١خح١ٌٛٓ رٙخ ٠لخفع ػٍٝ  حٌّظّٔه ِطّجٕش ٚأٛزق حٌ٘ؼٛدظٍٙخ ػخٗض  حالٓظمَحٍ ٚفٟح١ٕ١ٌٛش ٍِِ  ٌٛكيس"ح

 فٟ حٌظميَ". كزخأرٕخء ح١ٌٛٓ طّٔىٛح رٙخ 

 )أ(أػَد ِخ فٛق حٌو٢. 

 هزَح ٌفؼً ٔخٓن-ٕ               هزَح ِفَىح -ٔ)د( حٓظوَؽ ِٓ حٌؼزخٍس: 

 اْ حٌـٕش .......أليحَ حألِٙخص )هزَ إلْ ٗزٗ ؿٍّش( -ٔ           )ؽ(أوًّ رّخ ٘ٛ ِطٍٛد ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ:

 ٛخٍ ........ َِفٛػخ )حٓــــــُ ٛخٍ(-ٖ              َ ١ٌٍض ٗزٗ ؿٍّش(١ٌض حٌظ١ٌٍّ......... )هز-ٕ
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" اْ حٌّيٍٓش حٌلي٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ ، طؼٛىُ٘ حٌؼًّ حٌّظمٓ ، ٚلي أٛزق حٌظال١ٌِ ُ٘ حٌغَّ حٌٌٜ ٔغَٓٗ أِال  فٝ 

 رٕخء ِٔظمزً َِ٘ق "

 أ( أػَد ِخ طلظٗ ه٢ .

 د( طو١َ حٌٜٛحد ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ :

 ؿٍّش فؼ١ٍش ( –ٗزٗ ؿٍّش  –هزَ اْ .................... ) ِفَى   -ّيٍٓش حٌلي٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ اْ حٌ -ٔ

 ِفَى( -ؿٍّش فؼ١ٍش  -هزَ أٛزق ....................... )ؿٍّش ح١ّٓش  -أٛزق حٌظال١ٌِ ُ٘ حٌغَّ حٌٌٜ ٔغَٓٗ ـ ٕ

 ِـِِٚش ( –َِفٛػش  –................ ) ِٕٜٛرش وٍّش حٌّيٍٓش ........ -اْ حٌّيٍٓش حٌلي٠ؼش طٙظُ رؤرٕخثٙخ ـ ٖ

 ِـٍَٚس ( –ِٕٜٛرش  –وٍّش رٕخء ........................ ) َِفٛػش  -أِال فٝ رٕخء ِٔظمزً َِ٘ق ـ ٗ

 ؿـ( حٌّٛح١ٓ ٠لَٙ ػٍٝ ١ٕٚٗ . كٛي حٌوزَ ِٓ ؿٍّش فؼ١ٍش اٌٝ ِفَى .

 ١َ ِخ ٠ٍَِ .ى( " ح٠ٌَّْٜٛ ِظؼخْٚٔٛ" أىهً ػٍٝ حٌـٍّش فؼال ٔخٓوخ ٚغ

. ٚحإلٔٔخْ حٌؼخلً ال ٠ٕظظَ ٍىح  رخٌٔؼخىسف١٠ٍش ِٓ حٌف٠خثً ، طىٔزه كزُٙ ، ٚط٘ؼَن  حٌٕخّ" ل٠خء كٛحثؾ 

 ٌٖ٘ حٌف١٠ٍش ٠ٚؼًّ رٙخ طمَرخ اٌٝ هللا . " ل١ّشٌٍـ١ًّ رً ٠ىْٛ أؿَٖ ػٕي هللا . ف١ٍض وً ٚحكي ِٕخ ٠يٍن 

 أ( أػَد ِخ طلظٗ ه٢ .

ِفؼٛال ألؿٍٗ ٚر١ٓ ػالِش  -هزَح ٌلَف ٔخٓن ٚر١ٓ ٔٛػٗ  -هزَح ٌفؼً ٔخٓن ٚر١ٓ ٔٛػٗ  -د( حٓظوَؽ : هزَح ِفَىح 

 اػَحرٗ

 ِفؼٛي ألؿٍٗ [ –هزَ وٓ  –وٓ ِلزخ ٌٍو١َ " ِلزخ " ِٕٜٛرش ألٔٙخ : ] ِفؼٛي رٗ  -ٔؿـ( طو١َ حإلؿخرش حٌٜل١لش  :  

 حألِٙخِص [ –حألِٙخَص  –:     ] حألِٙخُص ٍك١ّخص  ...........اْ  -ٕ                                       

 ٗزٗ ؿٍّش [ –ؿٍّش ح١ّٓش  –هللا ٍكّظٗ ٚحٓؼش " حٌوزَ ٔٛػٗ " : ] ؿٍّش فؼ١ٍش  -ٖ                                       

 . ى( ِلّي ِظؼخْٚ ِغ ُِالثٗ .  أىهً ػٍٝ حٌـٍّش حٌٔخرمش فؼال ٔخٓوخ َِس ٚكَفخ ٔخٓوخ َِس أهَٜ ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ

ٚأؿظٙي كظٝ أٛزق ػخٌّخً ػزم٠َخً أٚ أى٠زخً ٍِ٘ٙٛحً  حألهالقحٌؼٍُ ١ُٔٔٚ  ٘ٛحء" ِيٍٓظٟ ر١ظٟ حٌؼخٟٔ حٓظٕ٘ك ف١ٙخ 

 أٙخ فٟ حٌمٍذ " ِيٍٓظىُفٟ حٌّـظّغ ، ٌٚؼٍىُ أ٠ٙخ حألرٕخء طميٍْٚ 

 أػَد ِخ طلظٗ ه٢ . -ٔ

ح ٌفؼً ٔخٓن ٚحًوَ ٔٛػٗ -حٓظوَؽ : هزَحً ِفَىحً ٌّزظيأ -ٕ ًَ ؿٍّش طمغ هزَحً ٌلَف  -هزَ ٗزٗ ؿٍّش ٌلَف ٔخٓن  -هز

 ٔخٓن 

 ) إٔخ ٔلذ حٌؼٍُ (    حكٌف حٌلَف حٌٕخٓن ٚحوظذ حٌـٍّش ٛل١لش. -ٖ

 ) وٓ ل٠ٛخً (            حكٌف حٌفؼً حٌٕخٓن ٚحوظذ حٌـٍّش ٛل١لش. -ٗ

 فَى ( . طو١َ ِ -ؿٍّش ح١ّٓش  -. ٔٛع حٌوزَ فٟ حٌـٍّش ) ٗزٗ ؿٍّشكـَس حٌيٍحٓش ِلَحد حٌؼٍُ  -٘

، فٟٙ طظ١ِّ رّ٘ٔٙخ حٌٔخ١ؼش ٚؿٛ٘خ حٌٔخكَ ، ِٕٚخظَ٘خ حٌـ١ٍّش ، ِٚخ ُحي  حٌي١ٔخاْ َِٜ ِٓ أػظُ رالى 

ٍغزش فٟ ٠ُخىس أػيحىُ٘ ، فخ٠ٌَّْٜٛ  ِؼخٍِظُٙحٌٔخثلْٛ ٠ؤطْٛ ا١ٌٙخ ِٓ وً ِىخْ ، ٚػٍٟ ح١٠ٌَّٜٓ أْ ٠لٕٔٛح 

 .  وَِخء

 أػَد ِخ طلظٗ ه٢ . -ٔ

حّٓخً ٌفؼً ٔخٓن ٚر١ٓ ػالِش  -هزَحً ٌلَف ٔخٓن ٚر١ٓ ٔٛػٗ  -ٌفمَس : ) هزَحً ؿٍّش فؼ١ٍش ٌّزظيأ حٓظوَؽ ِٓ ح -ٕ

 اػَحرٗ ( .

   -أؿذ ػٓ حٌّطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش : -ٖ

 أ( حٌظ١ٌٍّحْ حٌّظفٛلخْ ِٙظّخْ رّٔظمزٍّٙخ .    حىهً ػٍٟ حٌـٍّش " وخْ " .      

 أوًّ روزَ ؿٍّش ح١ّٓش .                     ......................... .د( حٌىظخد 

ػظ١ّخ فٝ طفؼ١ً حٌظم٠ُٛ حٌ٘خًِ  ؿٙيحرخٌّيٍٓش حالرظيحث١ش ،اْ حٌّيٍٓش طزٌي   ِـظٙي٠ٓ" وخْ ؿّخي ٚػٍٝ ط٠ٌ١ٍّٓ 

 فٝ اػيحى حألؿ١خي اػيحىح ؿ١يح ٌزٕخء ِٔظمزً َِٜ حٌزخَ٘. "   أِال

 أ( أػَد ِخ فٛق حٌو٢ .

حّٓخ ٌلَف ٔخٓن ، ٚر١ٓ  -حّٓخ ِـٍَٚح رلَف حٌـَ  -ٔخٓن ، ٚر١ٓ ػالِش اػَحرٗ د( حٓظوَؽ : ) حّٓخ ٌفؼً 

 ػالِش اػَحرٗ (

 ) هزَ ؿٍّش ح١ّٓش (   .......................أٛزلض حٌ٘ـَس  -ؿـ( أوًّ ِخ ٠ؤطٝ رخٌّطٍٛد أِخِٙخ :      
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 ) هزَ ٗزش  ؿٍّش (      ......................حٌّؼٍُ  -) هزَ ِفَى (     ......................... وؤْ حٌم٢  -

 ) هزَ ؿٍّش فؼ١ٍش (   .....................حٌّؼٍّخص  -                                                   

 ى( ١ٌض حٌٌّٔزخص ٛخىلخص .   ٟغ )أِٔٝ ( ريي ١ٌض ٚغ١َ  ِخ ٠ٍَِ

 ٍّش ) اْ ( ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ (٘ـ( حٌفيحث١خْ ِلزخْ ٌزٍيّ٘خ .   ) حىهً ػٍٝ ٌٖ٘ حٌـ

حٌل١خس ِٓ ّٓخء ٚأٍٝ ٚٔـَٛ ، ٚغ١َ٘خ ِٓ حٌٕؼُ ٚأٛزلٕخ ًٕٔٙ ِٓ  ٚٓخث١ً٘ؤ ٌٕخ  وؼ١َس" اْ ٔؼُ هللا ػ١ٍٕخ  

ٚحإلهالٙ أِالً فٟ ٍٟخٖ ، ٚٔفىَ طفى١َحً ٓي٠يحً الٓظغالٌٙخ ٌو١َ  رخٌ٘ىَه١َٖ ٚرَٖ ، فّٓ ٚحؿزٕخ أْ ٔئىٞ كك هللا 

 "  حٌز٠َ٘ش

 خ طلظٗ ه٢ .أػَد ِ -ٔ

 حّٓخً ٌلَف ٔخٓن  (. -هزَحً ٌفؼً ٔخٓن ٚر١ٓ ٔٛػٗ    -ِفؼٛالً ِطٍك    -حٓظوَؽ ِٓ حٌفمَس : ) ِفؼٛالً ألؿٍٗ   -ٕ

 أؿذ ػٓ حٌّطٍٛد أِخَ وً ؿٍّش :  أ( اْ حٌٔخثق ِٔظّظغ رآػخٍ َِٜ . ر١ٓ ٔٛع هزَ اْ فٟ حٌـٍّش .      -ٖ

 د( أٛزلٕخ ٓؼ١ي٠ٓ رؼي حٌٕـخف .    حكٌف حٌٕخٓن ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ .                                                       

 ) ٔلٓ ِئىرْٛ ىحثّخً (   أىهً ػٍٟ حٌـٍّش حٌٔخرمش " وخْ " َِس  ، ٚ " اْ " َِس آهَس ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ .    -ٗ

ٚحٌفؼً طٜزق  حٌمٛي رٕٝ فٝ ٠خ كَٛخً وز١َحً ، فىٓ أ١ِٕخً  حٌٜخٌلْٛ ، ٠لَٙ ػ١ٍٙخ حٌّئ١ِٕٓ ِٓ ٛفخص " حألِخٔش

 " فٝ ٍٟخء هللا ٚكذ حٌٕخّ أِال ٠ٜيق ِغ ٔفٔٗ ِٚغ غ١َٖ ِلزٛرخ ر١ٓ حٌٕخّ ، ٚحػٍُ ٠خ رٕٝ أْ حأل١ِٓ

 ه٢ أ( أػَد ِخ طلظٗ

 : د( حلَأ حٌفمَس ػُ أوًّ ِخ ٠ؤطٝ 

 .................ٔٙخ وٍّش كَٛخ ِٕٜٛرش أل -ٕ       .............ٕ٘خ  حألِخٔش ِٓ ٛفخص حٌّئ١ِٕٓ .  حٌوزَ -ٔ

 ................٘ٛ  هزَ أْ فٝ حٌفمَس حٌٔخرمش -ٗ                                  .............وٍّش ِلزٛرخ طؼَد  -ٖ

 ................. ٚٔٛػٗ 

 ِفَى( - ؿٍّش فؼ١ٍش -حٌظال١ٌِ حٌفخثمْٛ طميٍُ٘ حٌيٌٚش . حٌوزَ ٕ٘خ : )ؿٍّش ح١ّٓش  -ٔطو١َ :  ؿـ(

 ( ٠ِخفخ ا١ٌٗ -رٗ  ِفؼٛال -٠لمك حٌّٔخٚحس ر١ٓ حٌٕخّ . ) فخػال  حٌؼيحٌش طلم١ك -ٕ              

 حٌطخٌزخصَ  وَِض حٌيٌٚش -ٕ              . فٝ أِخوُٕٙ ٚحلفْٛ رخص حٌلَحّ -ٔى( ػ١ٓ حٌوطؤ ػُ ٛٛرٗ ف١ّخ ٠ؤطٝ  :      

 حٌفخثمخص

ٌٙخ ٚػ١ٌٍىُ ، رّٙخ اال ػٍٝ ُِالثٗ ٠ظٌفٛق ٚ ك١خٌطٗ فٝ حٌطخٌذ ـق٠ٌٕ  ٌٚٓ ، ؿ١ٌٍّظخْ ٛفظخْ ٚحإلهالٙ حٌٜيق اْ  "  أ٠

ٌٓ  حٌظّٔه حٌ٘زخد ٌٓ  رٙخط١  . " ٠طٌٍزٗ ٌّٓ ٠ظٌلمك فخٌٕـخف ، ٓٙال حٌٕـخف٠ٌىْٛ  كظٝ حٌٜفظ١

 . ه٢ طلظٗ ِخ أػَد ) أ

ٌٓ  ٔخٓن ، ٌفؼً هزَح  -فؼ١ٍشٌ  ؿٍّش ٠ٌٍٝ : هزَح ِخ حٌٔخرمش حٌمطؼش ِٓ حٓظوَؽ ) د ٌٓ  ، ِـٍَٚح حّٓخ -ٔٛػٗ  ٚر١  ٚر١

 ، ٚأػَرٗ . ٔخٓن ٌلَف حّٓخ  -ػالِش اػَحرٗ 

ٌٌحْ ) ؿـ ٌَ  حٌـٍّش ػٍٝ " ٌؼً " أىهً . ٍَِٔٚحْ حٌظ١ٍّ  . ٠ٌٍَِ  ِخ ٚغ١

  ٛل١ٌلش  حٌـٍّش ٚحوظذ " أٛزق " حكٌف . ١٘ٔط١ٌٓ حٌفالكْٛ أٛزق ) ى

 وًؿَ٘خ ػٕي هللا ، فخكَٛٛح ػٍٝ ًٌه ، ف١ٍض ٍٟخ هللا ، ٠ٚىْٛ أ ٛخكزٙخف١٠ٍش طىٔذ  حٌٕخّ" ل٠خء كٛحثؾ 

 هلل . " ١خػشٚحكي ِٕخ ٠يٍن ل١ّش ٌٖ٘ حٌٕؼّش ٠ٚؼًّ رٙخ 

 أ( أػَد ِخ طلظٗ ه٢ فٝ حٌؼزخٍس حٌٔخرمش .

هزَح ٌلَف ٔخٓن ،  –فؼً أَِ  –هزَح ٌفؼً ٔخٓن ، ٚر١ٓ ٔٛػٗ  –د( حٓظوَؽ ِٓ حٌؼزخٍس حٌٔخرمش : هزَح ِفَىح 

 ٚر١ٓ ٔٛػٗ .

ٓؼ١ي رخٌٕـخف . ) أىهً ػٍٝ حٌـٍّش حٌٔخرمش ) ٛخٍ ( َِس ٚ ) اْ ( َِس أهَٜ ٚحوظذ حٌـٍّش ٠ِز١ٛش فٝ وً ؿـ( أٔخ 

 َِس . (

 ى( حٌّؼٍُ َٗكٗ ٚحٟق . ) كٛي حٌوزَ حٌـٍّش حال١ّٓش اٌٝ ؿٍّش فؼ١ٍش (

ْ طىْٛ ِٓ ، فّخ أػظّٗ ! ٚال طظىخًٓ فٝ ١ٍزٗ ، فخكَٙ ػٍٝ أ ٛخكزٗػٍٝ حٌؼٍُ ؛ فبٔٗ ٠َفغ  ك٠َٜخ" وٓ 

 . " وؼ١َفٍ٘ٗ  خًٌّّٙحٌّظفٛل١ٓ ، ف

 أ( أػَد ِخ طلظٗ ه٢ .

 هزَح ٌلَف ٔخٓن ، ٚر١ٓ ٔٛػٗ  –د( حٓظوَؽ ِٓ حٌمطؼش حٌٔخرمش : هزَح ٗزٗ ؿٍّش ٌفؼً ٔخٓن 
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 أٍٓٛد ٔٙٝ . –هزَح ؿٍّش ح١ّٓش ٌّزظيأ ٚكٌٛٗ اٌٝ هزَ ِفَى   –                                           

 حؿؼً وٍّش ) ػَّٚ ( حّٓخ ٌـ ) وخْ ( َِس ٌٚـ ) اْ ( َِس أهَٜ فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أ٘خثه ٚغ١َ ِخ ٠ٍَِ .ؿـ( 

 ى( حؿؼً وٍّش ) حكظَحِخ ( ِفؼٛال ِطٍمخ َِس ، ِٚفؼٛال ألؿٍٗ َِس أهَٜ فٝ ؿٍّظ١ٓ ِٓ أ٘خثه

رُٙ ِظؼٍمش رؤ١ٚخُٔٙ ، ٚطميَ حٌزالى حٌّٔظمزً ، ٚحٌّوٍْٜٛ لٍٛ ػيسِؼمٛى ػ١ٍىُ ، فؤٔظُ  حأل٠ًِخ أرٕخء َِٜ . اْ   "

ٚاػالء  ٍفؼظٗفٝ أػٕخلىُ ، ف١ٙخ ٌٍٕٙٛٝ رٗ ، ٚحٌؼًّ ػٍٝ  أِخٔشَِْ٘ٛ رّخ ٠زٌٌْٛ ِٓ ؿٙي ، ٌٚمي أٛزق ح١ٌٛٓ 

 " ٗؤٔٗ 

 . ه٢  طلظٗ ِخ أػَد ) أ

ٌٓ  ٔخٓن ، ٌلَف ٠ٌٍٝ : هزَح ِخ حٌٔخرمش حٌمطؼش ِٓ حٓظوَؽ ) د  ٠ِخفخ ا١ٌٗ . -ٔخٓن  ٌفؼً حّٓخ  -ٔٛػٗ  ٚر١

 طو١َ حإلؿخرش حٌٜل١لش ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ ٌّخ طلظٗ ه٢ ف١ّخ ٠ٍٝ : ) ؿـ

 ِفؼٛي ِطٍك [     -ِفؼٛي ألؿٍٗ  -ػٓ ١ٕٚٗ . ] ِفؼٛي رٗ  ىفخػخلخطً حٌـٕيٜ  -ٔ

 فخػً [ -ِزظيأ  -ٗؼٍٛ حٌؼظّخء . ] هزَ  ح١ٕ١ٌٛش -ٕ

 ِـٍَٚ [    -ِٕٜٛد  -ِؼَّس . حُٓ ] َِفٛع  ٘ـَسٍَِص ر -ٖ

،  ٌٍل٠خٍسه٠َحء ، لخِض رٙخ ٠ٙٔش ٍُحػ١ش ، ٕٚٛخػ١ش ، ٚػَّح١ٔش ، ٌٌٌٚه أٛزلض َِٜ ػٕٛحٔخ  ٚحكشرالىٔخ  "

 . " حإلٔـخُحصِؼَّح ١ٌٔـً حٌظخ٠ٍن  طؼخٚٔخٚاْ حٌٔخثل١ٓ ِٔظّظؼْٛ رّٕخظَ٘خ ، فٍؼً ٗزخرٙخ ٠ظؼخْٚٔٛ 

 حٌو٢ . فٛق ِخ أػَد أ(

 ٔخٓن ؿٍّش فؼ١ٍش . ٌلَف هزَحً  -كَفخ ٔخٓوخ  -ٔخٓن  ٌفؼً حّٓخً  -ٌ٘ىً حٌؼزخٍس : ِزظيأ ٚحٟزطٗ رخ ِٓ حٓظوَؽ د(

 أؿذ رّخ ٠طٍذ ِٕه أِخَ وً ٓئحي : ؿـ(

 ٗزٗ ؿٍّش [ طو١َ حٌٜٛحد ِّخ ر١ٓ حٌم١ٓٛٓ . –ؿٍّش  –حٌؼٜخف١َ فٛق حألغٜخْ . ٔٛع حٌوزَ : ] ِفَى  -ٔ

 ٌٝ هزَ ِفَى [أػالَ َِٜ طَفَف فٝ وً ِىخْ . ] كٛي حٌوزَ حٌـٍّش فؼ١ٍش ا -ٕ

 أٟلٝ ٗزخد َِٜ ِظؼخ١ٔٚٓ . ] حكٌف حٌفؼً حٌٕخٓن ، ٚأػي وظخرش حٌـٍّش ٛل١لش ِغ ح٠ٌز٢ رخٌ٘ىً [ -ٖ

 ] أىهً كَفخ ٔخٓوخ ػٍٝ حٌـٍّش ػُ غ١َ ِخ ٠ٍَِ [ ـ حٌٔخثلخْ ٓؼ١يحْ .ٗ

 نماذج قراءة متحررة 

إلى العٌن فٌثٌر انتباهها، واللون أحد أهم الظواهر من حولنا، وهو ٌعطى  اللون هو ذلك اإلحساس الذى ٌصل»
للحٌاة جمااًل ال حدود له، باإلضافة إلى أنه ٌساعد على التعرف على األشٌاء وتحدٌدها، ووسٌلة هامة من وسابل 

 «.التعبٌر والفهم

 ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن: أ  ) 
 )الظهر ــ الظاهرة ــ الظهٌرة(.ــ مفـرد )الظـواهـــر(: ٕ )الفهـم ــ النظـر ــ الشعـور(. ــ معنى )اإلحساس(: ٔ

 ) ب ( أكمل مكان النقط بكلمة مناسبة من الفقرة:
 ....................... ال حدود له.ــ اللون ٌعطى للحٌاة.. ٕ    ــ اللون أحد أهم......................... من حولنا. ٔ

 ) جـ ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.

العقل والحرٌة نعمتان عظٌمتان وهبهما هللا ــ تعالى ــ لإلنسان، وال بد أن ٌستغل اإلنسان هاتٌن النعمتٌن فى حٌاته »
ء ونمٌز بٌن ما ٌنفعنا وما ٌضرنا، وٌؤتى دور الحرٌة لنختار طرٌقنا فى حتى تكون أفضل؛ فبالعقل ندرك األشٌا

 «.الحٌاة بدون إجبار أو قٌود

   ــ مفـرد )نعمتان(.  ٕ                               ــ معنى )وهبهما(.  ٔ ( هات: أ  ) 
 ) ب ( استخرج من الفقرة كلمة ومضادها.
 ٌة؟ كما فهمت من الفقرة.) جـ ( كٌف نستغل العقل؟ وما دور الحر

السد العالى إنجاز حضارى لمصر فى العصر الحدٌث ٌضاف إلى إنجازات أبنابها على مر العصور؛ فهذا »  (ٖ) 
السد المبارك قد حمى القرى المحٌطة بنهر النٌل من خطر الفٌضان، وَوفََّر لمصر المٌاه التى كانت تهدر بال فابدة؛ 

 «.نستغلها فى استصالح وزراعة أراضٌنا، باإلضافة إلى توفٌر طاقة كهربابٌة هابلةل

 ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن: أ  ) 
 ٌد(.)السدود ــ األسداد ــ السدــ جمـع )السد(: ٕ )أهـــلك ــ تـــرك ــ حـفـــظ(.ــ معنى )حمى(:  ٔ
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 ( أمام العبارة الخطؤ:✗( أمام العبارة الصحٌحة، وعالمة )✓) ب ( ضع عالمة )

 (      )          ــ السد العالى إنجاز حضارى لمصر فى العصور القدٌمة.  ٔ
 (      )                       ــ َوفََّر السد العالى لمصر طاقة كهربابٌة هابلة.  ٕ

 ا للفقرة السابقة.) جـ ( ضع عنواًنا مناسبً 

لكل مقام مقال(..عبارة قد تكون سمعتها قبل ذلك، وربما ال تدرك معناها جًٌدا ، ولكنها فى غاٌة األهمٌة، »)  
فالمقصود أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول؛ فالكالم الذى ٌقال فى التهنبة بمناسبة سعٌدة، ٌختلف عن الكالم الذى 

ال فى العزاء أو المواساة فى مناسبة حزٌنة، والكالم الذى ٌعبر عن الحب واإلعجاب، ٌختلف عن الكالم الذى ٌعبر ٌق
 «.عن الغضب، وهكذا..المهم أن تعرف ماذا تقول ومتى تقول

  ــ مضاد )الغضب(. ٕ      ــ معنى )تدرك(. ٔ ( هات: أ  ) 

 ( أمام العبارة الخطؤ:✗المة )( أمام العبارة الصحٌحة، وع✓) ب ( ضع عالمة )

 (      ــ ال بد أن نفكر فى الكالم قبل أن نتحدث. )  ٕ     (      ــ الكالم ثابت ال ٌتغٌر فى جمٌع المواقف. )  ٔ
 ) جـ ( ضع عنواًنا مناسًبا للفقرة السابقة.

قر وقلة الموارد ، وبالتالى فال فابدة منها، وهذا غٌر صحٌح؛ ٌظن كثٌر من الناس أن الصحراء مرتبطة بالف»
فالصحراء قد ٌوجد بها من الثروات ما ٌثٌر العجب، ففى باطنها ٌكمن: البترول، والذهب، والمعادن المختلفة، 
المزٌد والمٌاة الجوفٌة. والصحارى فى مصر كثٌرة وواسعة وملٌبة بالثروات. وعلٌنا ــ نحن أبناء مصر ــ أن نبذل 

 «.من الجهد الكتشاف هذه الثروات واستغاللها

 ( اختر الصواب مما بٌن القوسٌن: أ  ) 
 )المـــورد ــ الـــورد ــ الـــوارد(.ــ مفـرد )المـــوارد(: ٕ )إهدارها ــ تخزٌنها ــ استثمارها(. ــ معنى )استغاللها(: ٔ
 ب ( ما الظن الخطؤ الذى ٌظنه كثٌر من الناس عن الصحراء؟ )

 ) جـ ( ما واجبنا ــ نحن أبناء مصر ــ نحو الثروات الكامنة فى صحارى مصر؟

إن رحالت الطٌور مرهقة وشاقة ، تحتاج فٌها الطٌور إلى القدرة على تحمل الطٌران لمسافات بعٌدة ، والصبر  "
وتعالى زود  على قلة الغذاء ، وقد تمر الطٌور عند الهجرة بؤماكن قاحلة لٌس بها نبات وال ماء ، ولكن هللا سبحانه

بها الجوع والمشقة ، وتواصل الطٌران حتى تصل  ههذه الطٌور بطاقة داخلٌة فى جسمها ، تمدها بمواد دهنٌة تواج
 " . إلى المكان المقصود

 ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة :  ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  أ( ضع عالمة )
 .  )    ( تمر الطٌور عند الهجرة بؤماكن قاحلة -ٕ                      .  )    ( قةٌرحالت الطٌور مرهقة وش -ٔ

 ( مرٌحة ، ناعمة ، صعبة)   : " شاقةكلمة " معنى  -ٔب( تخٌر الكلمة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :    
 ( ، الظمؤ ، السقى الشبع)  :"جوع المضاد كلمة "  -ٕ                                                             

 ؟ فابدة المواد الدهنٌة للطٌورما جـ( 

، وٌعلو شؤنها ، وترقى إلى ٌا بنى : اعلم أن العلم طرٌق التقدم والرقى وسبٌل الرخاء والرفاهٌة به تنهض األمم " 
، لتفٌد النافع العال ، ولعلك تدرك قٌمة العلم فى الحٌاة ، وأثره فى بناء المجتمعات ، فتحرص على أن تتعلم العلم 

 نفسك ووطنك . وال بد مع هذا أن تتمسك باألخالق الكرٌمة ، التى توجهك نحو الخٌر ، وتبعدك عن الشر . فالعلم 
 واألخالق هما عماد بناء األفراد واألمم .

 (  قمة ، روعة ، أساس)   : " عمادكلمة "  معنى -ٔ( تخٌر الكلمة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :    أ
 ( األمة ، األمٌة ، األم)  : "األمم كلمة "  فردم -ٕ                                                           
  ................و  ................. سبٌلو ..................و  .................. العلم طرٌقب( 
 ؟  التمسك باألخالق الكرٌمةما نتٌجة جـ( 

لكل زابر أن مصر غنٌة بمعالمها السٌاحٌة الكثٌرة ، التى تشهد بعظمة المصرٌٌن فى الماضى والحاضر ، وتبٌن " 
المصرٌٌن بناة حضارة ، ففى مصر األهرام وأبو الهول ، وعدٌد من المتاحف التارٌخٌة العظٌمة كما توجد بها 

المساجد العرٌقة التى تمتاز بالفن المعمارى الجمٌل ، كما توجد آثار مسٌحٌة ، كما توجد كثٌر من المعالم السٌاحٌة 
 "فى صعٌد مصر .

 ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة :  العبارة الصحٌحة وعالمة ) ( أمام  أ( ضع عالمة )
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 .  )    ( مصر غنٌة بمعالمها السٌاحٌة الكثٌرة -ٕ .  )    (من المعالم السٌاحٌة فى صعٌد مصر قلٌلوجد ٌ -ٔ   
 ) الفالحون ، الفالحون ، المفلحون (  : جمع كلمة " الفالح " -ٔب( تخٌر الكلمة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :    
 ( عالٌةمتمٌزة ، فقٌرة ، )  : " غنٌةمضاد كلمة "  -ٕ                                                             

 ؟  تمتاز المساجد العرٌقة بمجـ( 

 

 

 تهتم مصر بالطفل ، فهو غرس الٌوم وثمار الغد ، ولذلك تحرص على أن " 
والمكتبة خٌر مكان ٌمد الطفل  فى مستقبل مشرق .ٌتذوق األطفال ثمار المعرفة منذ الصغر ، لتكون لهم السٌادة    

 بالمعرفة 
والمعلومات العامة ، فٌها ٌقضى وقتا طٌبا فى مكان هادئ ومنظم ، فٌؤلف القراءة ، وٌقبل علٌها فتكثر معلوماته    

 وتزداد معارفه . 
 "ناس .فالقراءة غذاء العقل والروح ، ونافذة ٌطل منها الطفل على صور الحٌاة وعقول ال   

 ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة :  ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )  أ( ضع عالمة )
 .  )    ( المكتبة خٌر مكان ٌمد الطفل بالمعرفة -ٕ   .  )    ( غذاء العقل والروح الطعام -ٔ

 ( األرواح ، الروحون ، الروحات)   : " روحكلمة " الجمع  -ٔب( تخٌر الكلمة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :    
 ( تحافظ ، تهمل ، تساعد)  : " تهتممضاد كلمة "  -ٕ                                                             

 ................... وثمار ...................غرس الطفل  -ٔأكمل : جـ( 
 .....................وتزداد ...................... ٌقبل الطفل على القراءة فتكثر  -ٕ   


